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คํานํา 
 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30  
กันยายน 2551) ขึ้น เพ่ือเปนการกําหนดกระบวนการทํางานลวงหนาอยางมีระบบในรอบปงบประมาณ 2551 ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลัก อันประกอบดวย การเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยในป 2551 นี้ คณะเภสัชศาสตร ไดปรับปรุงนโยบายและแผนดําเนินงาน รวมทั้งโครงสราง
องคการและการบริหาร เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร ชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตอไป 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2551 ของคณะเภสัชศาสตร สําเร็จลุลวงโดยไดรับความรวมมือจาก
ผูบริหาร  และบุคลากรทุกฝาย ที่ไดรวมกันเสนอโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ที่ไดพิจารณากลั่นกรองโครงการตาง ๆ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และขอใหทุกหนวยงานนําแผนปฏิบัติ
การประจําป  2551 นี้ ไปดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ใหเกิดประโยชนและบรรลุเปาหมายตอไป 

 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ) 

         คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
                   ตุลาคม  2550  
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บทที่ 1 
บทนํา 

  
 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปนหนึ่งคณะในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงเนน
การผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเขต 9 จังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง กอต้ังในป พ.ศ.2535  เริ่มดําเนินการรับนิสิตรุนแรกในระดับปริญญาตรี ต้ังแตปการศึกษา 2536 เปนตน
มา มีระยะเวลาการดําเนินงานจนถึงปจจุบันรวม 15 ป โดยไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ปจจุบันเปด
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 หลักสูตร โดยมุงผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามวิชาชีพเภสัชกรรม ควบคูกับการเปนผูคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและเปนบุคลากรดาน
สาธารณสุขของประเทศที่สมบูรณ 

  นอกจากการมุงเนนผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตรที่มีคุณภาพแลว คณะเภสัชศาสตร ยังมุงเนนการวิจัยท้ังเพ่ือสราง
องคความรูใหมเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม และกาวสูมาตรฐานงานวิจัยในระดับสากล ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  อีกทั้งมีความมุงหวังในการเปนองคการที่ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ควบคูกับอนุรักษสงเสริมภูมิปญญาไทยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภายใตการบริหารจัดการที่ดีและจัดสรร
ทรัพยากรในดานตาง ๆ อยางมีคุณภาพทั้งดานบุคลากร  งบประมาณ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการ
บริหารจัดการที่พึงประสงค 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานในภารกิจตาง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตาม
เปาประสงค  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2551 ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเปนแผนการจัด
โครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะเภสัชศาสตร ชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) โดยกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินงาน แผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน  
 
 
      ปรัชญา   
 

“คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอุดมการณมุงมั่นท่ีจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูทรงพระปรีชาญาณ มุงมั่น กลาหาญ และพระราชทานความเปนไท ความผาสุกแก
ปวงชนชาวไทย” 

ดังนั้นคณะเภสัชศาสตรจึงยึดมั่นในปรัชญาแหง ความมีอิสระในความคิดที่สรางสรรค  เปนผูนําดานความรู กลาทํา 
กลาคิด มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง บนบริบทแหงความเปนไทยที่สามารถแขงขันระดับ
นานาชาติ 
 
    ปณิธาน 
 
 ยึดมั่นคุณธรรม  ผูนําวิชาการ  ชํานาญวิชาชีพ 
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  วิสัยทัศน 
 

สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตรชั้นนําระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย ที่มีสวนชี้นําทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร 
และศาสตรดานเครื่องสําอาง เปนองคการแหงการเรียนรู มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เนนการมี
สวนรวมทุกระดับและความเปนเครือขาย ภายใตบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ตอบสนองความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสีย บนบริบทของสังคมไทย ที่มีความเปนสากล 
 
   พันธกิจ 

 
1. จัดการการศึกษาครอบคลุมตามพันธกิจในระดับมหาวิทยาลัย ต้ังแตการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ขยายโอกาสการศึกษาโดยเนนความครอบคลุมภูมิภาคทองถิ่น เพ่ือใหเกิดการกระจายของบัณฑิตที่จะเปน

แกนหลักสําคัญความปลอดภัยดานยา  
3. สงเสริมการจัดการทรัพยากรการบริหารท้ัง 4 ดานไดแก ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรทาง

กายภาพและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรดานสารสนเทศ ภายใตความรวมมือ และเครือขายทั้งภายในและภายนอก
องคการ ใหเกิดความเปนธรรมและประโยชนสูงสุดแกผูที่เกี่ยวของ 

4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงผูเรียนเปนศูนยกลาง ภายใตบรรยากาศของการศึกษาอยางตอเนื่อง 
เนนทักษะ ประสบการณ ความสามารถในการแกไขปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงของวิชาชีพ และ
เสริมสรางจริยธรรม มากกวาการเนนองคความรูแตเพียงอยางเดียว 

5. สนับสนุน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย สูความเปนเลิศ 
จากการวิจัยพ้ืนฐานสูการวิจัยประยุกตที่มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการนําภูมิปญญาไทย ผนวกกับความรู
สากล เกิดเปนความรูใหม ภายใตวงจรการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

6. สรางเสริมสนับสนุนการจัดการและ/หรือจัดต้ังหนวยงานอิสระ สําหรับการใหบริการวิชาการ บริการทาง
วิชาชีพ การใหคําปรึกษา แกองคการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน สังคม ประเทศ  

7. สรางเครือขายภาคีความรวมมือดานการพัฒนาวิชาการ การวิจัย การสรางเสริมประสบการณ เพ่ือ
พัฒนาและตอยอดองคความรู 

8. มุงเนนระบบการประกันคุณภาพ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และติดตามผลในทุกพันธกิจ 
9. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทํางาน การจัดการความรู และการศึกษา ภายใตส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ

ที่เปนสุขทั้งกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
 
     เปาประสงค 
 

1. เปนหนึ่งในคณะเภสัชศาสตรชั้นนําระดับประเทศ และภูมิภาค 
2. เปนองคการแหงการเรียนรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง บนบริบทของสังคมและประเทศ 
3. บัณฑิตทุกระดับเปนผูที่มีความรู ทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝรูอยางตอเนื่องและเปนที่ยอมรับ  
    ของสังคม ประเทศ 
4. ผลงานวิจัย เปนที่ยอมรับระดับประเทศ และสากล มีประโยชนและสอดคลองกับความตองการของสังคม และ  
   ประเทศ 
5. การบริหารมีประสิทธิภาพ โปรงใส ภายใตการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนองคกรคุณภาพ 
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6. การใหบริการวิชาการ เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และประเทศ และมีผลงานที่เกี่ยวของกับ การ  
   ประยุกตความรูสากลเขากับภูมิปญญาไทยอยางตอเนื่อง 

 
     นโยบาย  
 
1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 
  บัณฑิตทุกระดับ ทุกสาขาวิชา จะตองเปนไทตออวิชชา ถึงพรอมดวยคุณลักษณะที่เปนไปตามปณิธานของคณะฯ 
และเปนที่พึงพอใจ และความตองการของสังคมทุกภาคสวน 
 
2. นโยบายดานกิจการนิสิต 
  สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของนิสิตใหเปนไปในทางสรางสรรค เปนประโยชนตอสังคม เนนความรัก ความสามัคคี 
คุณธรรม จริยธรรม สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็ง  
 
3.  นโยบายดานการวิจัย 

การวิจัยที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงความรู สังคม ประชาโลก ประสานภูมิปญญาไทยใหเกิดเปนองคความรูใหม และ
พัฒนาสูสากล เพ่ือตอบสนองความตองการในระดับองคกรและระดับประเทศ ทั้งนี้มุงเนนการวิจัยที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ธรรมชาติ ไมกอใหเกิดมลพิษหรือความเสี่ยง และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
 
 4.  นโยบายดานทรัพยากรบุคคล 
  โครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติดานทรัพยากรบุคคล เปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย บุคลากรทุก
ระดับมีการพัฒนาความรู ความสามารถและมีทักษะตรงตามความตองการขององคกรในการเปนผูนําวิชาชีพ มีความ
เชี่ยวชาญ มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ประจักษและยอมรับอยางกวางขวาง มีความรักองคกร และมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน  
 
5. นโยบายดานการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ 
  การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรการบริหาร การปฏิบัติการ ผลลัพธการดําเนินการ เพ่ือใหผูบริหารสามารถใชในการ
วิเคราะห การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา เนนความสามารถในการเขาถึงแตละ
ระดับและการนําไปใช ตลอดจนเพื่อการสรางภาพลักษณและการติดตอส่ือสาร 
 
6. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 
  สรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพดานการเงินและงบประมาณ สามารถพึ่งพาตนเอง บนความโปรงใส เนนการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนการเงินที่กําหนด  สอดคลองกับพันธกิจ และเปาประสงค 
 
7. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในทุกภาคสวนทั้งอาจารย เจาหนาที่ และนิสิต บนพ้ืนฐานของแนวคิดการ
ประกันคุณภาพ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษา  
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8. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคกรหลักในการใหบริการทางสาธารณสุขและบริการวิชาการดานเภสัชศาสตร  สมุนไพร  การวิจัย  และการ 

บริบาลเภสัชกรรม  อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องแกเภสัชกร บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ 
และประชาชนทั่วไป  โดยสนองตอบความตองการของสังคม 
 
9. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  คนหาเอกลักษณ และวัฒนธรรมองคกร สงเสริมใหมีการปฏิบัติอยางเหมาะสม สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  และคานิยมไทยที่ดีงามแกนิสิตและบุคลากรของคณะ มุงเนนใหตระหนักถึงภูมิปญญาทองถ่ินและคุณคา
ความเปนไทย รวมถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม การสืบคนวัฒนธรรมการดูแลตนเองของชุมชน การสงเสริมการใชภูมิปญญา 
คติ หรือความเชื่อในการดูแลสุขภาพ 
 
10. นโยบายดานการจัดการองคความรูในองคกร 
  เปนองคกรแหงการเรียนรู อยางตอเนื่อง มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสรางองคความรู การแลกเปลี่ยน 
การใชประโยชน การเก็บรวบรวมเปนเอกลักษณองคการ การเกิดนวตกรรมของการปฏิบัติงานคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร 
ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ.2550 – 2554) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
ความครอบคลุม : การบริหารทั่วไป การจัดการทุนมนุษย  การเงิน การคลัง
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
ผูรับผิดชอบหลัก:  คณบดี  รองคณบดีฝายบริหาร   

ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตามปณิธาน 
ความครอบคลุม : การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทุกระดับ งานวิชาการ การวัด
และประเมินผล สมรรถนะอาจารย การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝายวิชาการ   
ผูรับผิดชอบรวม :  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจาก       
พหุพาคี 
ความครอบคลุม : การพัฒนาวิชาชีพ การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การ
สรางเสริมประสบการณ  การสรางเครือขายความรวมมือ 
ผูรับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพฯ  
ผูรับผิดชอบรวม : รองคณบดีฝายวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
ความครอบคลุม : การวิจัย บัณฑิตศึกษา งานวิชาการ งานบริการสังคม 
ผูรับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณ  วัฒนธรรมองคกร 
ความครอบคลุม : งานกิจการนิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเสริมสรางคุณธรรม 
วัฒนธรรม การสรางเอกลักษณ 
ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การจัดการความรู  สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
ความครอบคลุม : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเทศสัมพันธ การประชาสัมพันธ 
ผูรับผิดชอบหลัก:  รองคณบดีฝายบริหาร   

ยุทธศาสตรท่ี 7 เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร 
ความครอบคลุม : องคกรในกํากับของคณะฯ ศูนย/หนวยบริการวิชาการ วิจัย ความ
ชัดเจนของระบบการจัดการ ความเชื่อมโยง 
ผูรับผิดชอบหลัก : คณบดี รองคณบดีทุกฝาย 
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   องคประกอบ / ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. พ.ศ.2550) 
    

องคประกอบ  ตัวบงชี ้ 
1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
2. การเรียนการสอน 
 2.1   มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 2.2   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล   

       องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 2.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 2.5   สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ  

       อาจารยประจํา 
 2.6   สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ  

       ศาสตราจารย 
 2.7   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 2.8   มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.9   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
 2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
 2.12  รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการ  

       ประกาศเกียรติคุณยกยองใหดานวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ   
       และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2.13  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา  
       วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ 
       ผลิตบัณฑิตและวิจัย) 

3.    กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่  
      พึงประสงค 

4.    การวิจัย 
 4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 4.2  ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน อาจารยประจํา 
 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน  

      ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและใน  
      ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

 4.5  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน  
       ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิต  
       บัณฑิตและวิจัย) 
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องคประกอบ  ตัวบงชี ้ 
5.   การบริการวิชาการแกสังคม 
 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปน  

      กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ  
         ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

 5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพฒันาและ  
       เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 ** 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ  

นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) 
6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ** 6.2 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะ  

        สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)  
 ** 6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะ  

        สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม) 
7.  การบริหารและการจัดการ 

 7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน ใหแขงขันไดใน  
      ระดับสากล 

 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให  

      บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 
 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอน และการวิจัย 

 7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ พัฒนา  
      สถาบันอุดมศึกษา 

 7.7  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

8.  การเงินและงบประมาณ 
 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ  

      งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
9.  การประกันคุณภาพและการพัฒนาองคกร 
 9.1  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

 9.3  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
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โครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 2551  
 

โครงการแผนงานบริหารจัดการ 

ลําดับท่ี 
รหัส

โครงการ ชื่อโครงการ 
เชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรท่ี 
เชื่อมโยงเกณฑ QA 
ป 50 ตัวบงชี้ท่ี 

1 ภ. 101 โครงการสัปดาหเภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจําป 2551 3 3.1, 5.3 

2 ภ. 102 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (รายวิชาการจัดการ
ระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล) 

2 2.2 

3 ภ. 103 โครงการสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

3 2.2, 2.3 

4 ภ. 104 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน         
ปการศึกษา  2551 

2 3.2 

5 ภ. 105 โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศ 2 2.2, 2.3 

6 ภ. 106 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ตางประเทศ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชนปการศึกษา  2550 

2 2.2, 2.3 

7 ภ. 107 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน) 

2 2.1 

8 ภ. 108 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน     
ปการศึกษา  2550 

5 3.2 

9 ภ. 109 โครงการสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติประจําป 2551 

2 2.1 

10 ภ. 110 การเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ ณ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร (Collaborative Development of Pharmaceutical 
Care Services at Naresuan University Hospital) 

3 2.3, 5.2, 5.3 

11 ภ. 111 โครงการฝกปฏิบัตกิารกับผูปวยจริง  (รายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพ) 2 
 

2.2, 2.3 

12 ภ. 112 โครงการสัมมนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
เน้ือหาวิชาในรูปแบบโมดุลของการเรียนรู (learning modules)              
เพื่อเตรียมพรอมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทาง
การแพทย 

2 2.1 

13 ภ. 113 โครงการประกันคณุภาพภายในของหนวยงานยอย  คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปการศึกษา 2550 

6 9.1, 9.3 

14 ภ. 114 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา              
คณะเภสัชศาสตร รอบการประเมินปการศึกษา 2550 

6 9.1,9.3 

15 ภ. 115 โครงการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต               
ปการศึกษา 2550 

6 2.11 

16 ภ. 116 โครงการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา 2 2.1 

17 ภ. 117 โครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะเภสัชศาสตร             
ปงบประมาณ 2551 

1 1.1, 1.2 

18 ภ. 118 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 1 1.1, 1.2 
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โครงการแผนงานบริหารจัดการ 

ลําดับท่ี 
รหัส

โครงการ ชื่อโครงการ 
เชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรท่ี 
เชื่อมโยงเกณฑ QA 
ป 50 ตัวบงชี้ท่ี 

19 ภ. 119 โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 5 3.1, 3.2 

20 ภ. 120 โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 5 6.1 

21 ภ. 121 โครงการการเตรียมความพรอม การแนะแนววิชาชีพและการศึกษาตอ 5 3.1, 3.2 

22 ภ. 122 โครงการฝกอบรม สรางเสริมทักษะนิสิตตอการจัดกิจกรรม และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5 3.1, 3.2, 9.2 

23 ภ. 123 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิตคณะเภสัชศาสตร 5 3.1, 3.2 

24 ภ. 124 โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต 5 3.1, 3.2 

25 ภ. 125 โครงการประเมินกิจกรรมนิสิตและการดําเนินงานฝายกิจการนิสิต 5 3.1, 3.2 

26 ภ. 126 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร 5 3.1, 3.2 

27 ภ. 127 โครงการเกียรติบัตรและทุนการศึกษานิสิตที่ทําคุณงามความดี 5 3.1, 3.2 

28 ภ. 128 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกตคิณะเภสัชศาสตร 5 3.1, 3.2 

29 ภ. 129 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ 2 2.1, 2.2, 2.3, 4.2 

30 ภ. 130 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมความเขมแข็งของหลักสูตรคณะ
เภสัชศาสตรและสรางเสริมสุขภาพ 

2 2.1 

31 ภ. 131 โครงการกําหนดแนวทางการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนา
เภสัชศาสตรศึกษาสูการสรางเสริมสุขภาพ 

2 2.1 

32 ภ. 132 โครงการฝกปฏิบัตกิารนําเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ 2 2.2 

33 ภ. 133 โครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนของคณาจารย 2 2.1 

34 ภ. 134 โครงการฝกอบรมการเตรียมพรอมนิสิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 2.1, 2.2 

35 ภ. 135 โครงการปฏิบัติการการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 2.1, 2.2, 2.3 

36 ภ. 136 โครงการสงเสริมสหกิจศึกษา 2 2.2, 2.3 

37 ภ. 137 โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนิสิตเภสัชศาสตร    
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

2 2.2, 2.3 

38 ภ. 138 พัฒนาเรือนเพาะชําสมุนไพร และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร 7 2.1, 6.1 

39 ภ. 139 สัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 2 2.1 

40 ภ. 140 โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการสมุนไพร 7 2.1, 6.1 

41 ภ. 141 โครงการสํารวจแหลงดูงานวิชาเภสัชเวท 2 2.2, 2.3 

42 ภ. 142 โครงการประกวดสรางสรรคบทเพลงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยไม
ตองใชยาและการใชยาอยางเหมาะสม 

2 2.3, 3.1, 3.2, 6.1 
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โครงการแผนงานบริหารจัดการ 

ลําดับท่ี 
รหัส

โครงการ ชื่อโครงการ 
เชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรท่ี 
เชื่อมโยงเกณฑ QA 
ป 50 ตัวบงชี้ท่ี 

43 ภ. 143 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูหนวยงานตรวจสอบ   
ภายในคณะ 

1 7.4 

44 ภ. 144 โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมประจําป 2551 2 2.1 

45 ภ. 145 โครงการเยีย่มชมดูงานโรงงานผลิตเคร่ืองสําอาง 2 2.2, 2.3 

46 ภ. 146 การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางกายภาพ 
  - ซอมบํารุงอาคาร อุปกรณประกอบอาคาร ส่ิงอํานวย 
    ความสะดวกตางๆ และบริเวณโดยรอบอาคาร เชิงรุก 
 - โครงการติดตั้งตาขายเพื่อกันนกพิราบบริเวณอาคาร 
   คณะเภสัชศาสตร 
 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโถง 1, 2 และ 3 ของอาคาร 1  
   เพื่อเปนพื้นที่สวัสดิการนิสิตและบุคลากร 
 -  โครงการสวมสะอาด 
 -  จัดทําภาพถายติดอาคารในคณะเภสัชศาสตร 

1 8.2 

47 ภ. 147 โครงการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบัน 1 7.1, 7.2, 7.4 

48 ภ. 148 โครงการเรียนรูงานของกันและกันของบุคลากรสายสนับสนุน 1 7.1, 7.2, 7.3 

49 ภ. 149 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานอกนอก
เวลาราชการ 

1 7.4 

50 ภ. 150 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนวยธุรการ 1 7.4 

51 ภ. 151 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 1 7.4 

52 ภ. 152 พัฒนาระบบการสืบคนรายชื่อหนังสือของหองอานหนังสือ            
คณะเภสัชศาสตร 

6 7.5, 8.2 

53 ภ. 153 พัฒนาเว็บไซดของหองอานหนังสือคณะเภสัชศาสตร 6 7.5, 8.2 

54 ภ. 154 ปฏิบัติการสอนวิธีใชหองอานหนังสือและการสืบคนขอมูลจาก
ฐานขอมูลออนไลน 

6 7.5, 8.2 

55 ภ. 155 ปรับปรุงเครื่องแมขายคณะเภสัชศาสตร 6 7.5, 8.2 

56 ภ. 156 พัฒนาเว็บไซดคณะเภสัชศาสตร 6 7.5, 8.2 

57 ภ. 157 โครงการชื่มชมคนดี และหนวยงานดีเดน 1 7.2, 7.3, 7.4 

58 ภ. 158 โครงการจัดทําของที่ระลึกคณะเภสัชศาสตร 7 7.3 

59 ภ. 159 โครงการการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 6 7.3 

60 ภ. 160 โครงการฝกปฏิบัตงิานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

3 2.2, 2.3 

61 ภ. 161 ฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 3 2.2, 2.3 
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โครงการแผนงานบริหารจัดการ 

ลําดับท่ี 
รหัส

โครงการ ชื่อโครงการ 
เชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรท่ี 
เชื่อมโยงเกณฑ QA 
ป 50 ตัวบงชี้ท่ี 

62 ภ. 162 การสํารวจ และพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 3 2.2, 2.3 

63 ภ. 163 การอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือการฝกปฏิบัติการเสริมประสบการณ
สาธารณสุขในชุมชน 

3 2.2, 2.3 

64 ภ. 164 การเตรียมความพรอมสําหรับการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพในรานยา 3 2.2, 2.3 

65 ภ. 165 เขารวมปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 3 2.2, 2.3 

66 ภ. 166 ฝกปฏิบัติการเสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน 3 2.2, 2.3 

67 ภ. 167 โครงการฝกปฏิบัตกิารเภสัชกรรมโรงพยาบาล (หลักสูตรตอยอด) 3 2.2, 2.3 

68 ภ. 168 พัฒนาระบบและเครือขายการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ 

3 2.2, 2.3 

69 ภ. 169 โครงการฝกปฏิบัตกิารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 3 2.2, 2.3 

70 ภ. 170 การจัดทําคูมือฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ 

3 2.2, 2.3 

71 ภ. 171 ประชุมวิชาการ  “การบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร” 3 2.3, 5.2, 5.3, 5.4 

72 ภ. 172 ประชุมวิชาการ  “การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก” คร้ังที่ 6 3  

73 ภ. 173 โครงการเสริมประสบการณวิชาเภสัชเวท ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม  จ.เชียงใหม 

3 2.2, 2.3 

74 ภ. 174 โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขตามนโยบายสาธารณสุข 3 2.2, 2.3 

75 ภ. 175 โครงการใหความรูเร่ืองบริการสุขภาพแบบองครวมและการแพทย
ทางเลือก 

3 2.2, 5.2, 5.3, 5.4 

76 ภ. 176 พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงานการเงินคณะเภสัชศาสตร 1 8.1, 8.2 

77 ภ. 177 จัดทําคูมือการใชบริการงานการเงินคณะเภสัชศาสตร 1 8.1, 8.2 

78 ภ. 178 กีฬาเภสัชสัมพันธ คร้ังที่ 20 5 3.1, 3.2 

79 ภ. 179 สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเลขานุการ                    
คณะเภสัชศาสตร 

1 7.2, 7.3, 7.4 

80 ภ. 180 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร ชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

1 1.1, 1.2 

81 ภ. 181 โครงการคอสเมติกสัมพันธ คร้ังที่ 1 5 2.2, 2.3 

82 ภ. 182 โครงการประกวดภาพถาย หัวขอ Unseen Pharmacy 7 7.2, 7.3 

รวมโครงการแผนงานบริหารจัดการ.....82.....โครงการ 
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โครงการแผนงานวิจัย 

ลําดับท่ี รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ เชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรท่ี 
เชื่อมโยงเกณฑ QA 
ป 50 ตัวบงชี้ท่ี 

1 ภ. 201 ขอมูล นักวิจัยและผูชวยวิจัย และครุภัณฑวิทยาศาสตร               
คณะเภสัชศาสตร 

4 4.1, 4.2 

2 ภ. 202 การจัดเก็บการคัดแยกและการกําจัดขยะจากหองปฏิบัติการ 4 4.1, 4.2 

3 ภ. 203 สนับสนุนการตีพิมพ และเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ                   
และนานาชาติ 

4 4.4 

4 ภ. 204 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร 4 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 

5 ภ. 205 ผูชวยสอนและควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับระดับ          
ปริญญาตรี 

4 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 

6 ภ. 206 ทุนอุดหนุนในการเสนอปริญญานิพนธของนิสิตคณะเภสัชศาสตร 4 4.1, 4.2 

7 ภ. 207 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมนิสิตเภสัชศาสตรปที่ 5 กอนการ
ทําวิจัยโครงงานทางเภสัชศาสตร 

4 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 

8 ภ. 208 จางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 4 2.3, 4.1, 4.2 

9 ภ. 209 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ และการวิจัยกับสถาบันตางๆ  4 2.3, 4.1, 4.2, 4.4, 
4.5 

10 ภ. 210 การสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติการวิจัย 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5 

11 ภ. 211 ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการภายใน 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5 

12 ภ. 212 โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน 4 4.1, 4.2 

13 ภ. 213 โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตรในการประชุม
วิชาการ “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 4 

4 4.1, 4.2, 4.4 

14 ภ. 214 ดําเนินงานศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ 7 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 

15 ภ. 215 สนับสนุนครุภัณฑงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5 

รวมโครงการแผนงานวิจัย.....15.....โครงการ 
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โครงการแผนงานบริการสังคม 

ลําดับท่ี 
รหัส

โครงการ ชื่อโครงการ 
เชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรท่ี 
เชื่อมโยงเกณฑ QA 
ป 50 ตัวบงชี้ท่ี 

1 ภ. 301 โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครบรอบ 15 ป คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 2.3, 5.3, 5.4, 5.5 

2 ภ. 302 โครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 2.2, 5.3, 6.1 

3 ภ. 303 
บํารุงรักษาสวนสมุนไพรหลังสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

7 1.2, 5.3, 6.1 

4 ภ. 304 
หองเภสัชกร (Pharmacists’s room) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

7 5.3 

5 ภ. 305 แผนสรางเครือขาย และสรางความเขาใจ ตลอดจนดําเนินโครงการคัด
กรองและสงตอผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

7 2.2, 5.2, 5.3 

รวมโครงการแผนงานบริการสังคม....5......โครงการ 

รวมโครงการ 3 แผนงาน .....102...โครงการ 
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แผนการรับนิสิตและการผลิตบัณฑิต 
 
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป (สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม) 

         จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 119 100 100 100 100 
ป 2 117 119 100 100 100 
ป 3 78 117 119 100 100 
ป 4 81 78 117 119 100 
ป 5 94 81 78 117 119 
ป 6 89 94 81 78 117 

จํานวนนิสิต 578 589 595 614 636 
จบการศึกษา 89 94 81 78 117 

 
2)  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  (หลักสูตรตอยอด 2 ป) 

      จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 1 5 5 5 5 
ป 2 - 1 5 5 5 

จํานวนนิสิต 1 6 10 10 10 
จบการศึกษา  - 1 5 5 5 

 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป (สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง) 

       จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 53 40 40 40 40 
ป 2 40 53 40 40 40 
ป 3 26 40 53 40 40 
ป 4 - 26 40 53 40 

จํานวนนิสิต 119 159 173 173 160 
จบการศึกษา - 26 40 53 40 
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4)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 43 40 40 40 40 
ป 2 56 43 40 40 40 

จํานวนนิสิต 99 83 80 80 80 
จบการศึกษา 56 43 40 40 40 

 
5) นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 - - - - - 
ป 2 3 - - - - 

จํานวนนิสิต 3 - - - - 
จบการศึกษา 3 - - - - 

               หมายเหตุ : หยุดรับนิสิตปการศึกษา 2550 เปนตนไป 
 
6) จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 - - - - - 
ป 2 - - - - - 

จํานวนนิสิต - - - - - 
จบการศึกษา - - - - - 

หมายเหตุ : หยุดรับนิสิตปการศึกษา 2550 เปนตนไป 
 

7) จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 4 10 10 10 10 
ป 2 3 4 10 10 10 

จํานวนนิสิต 7 14 20 20 20 
จบการศึกษา 3 4 10 10 10 
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8)  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
8.1  แบบ 1(1) 
จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 3 5 5 5 5 
ป 2 1 3 5 5 5 
ป 3 3 1 3 5 5 
ป 4 - 3 1 3 5 

จํานวนนิสิต 7 12 14 18 20 
จบการศึกษา - 3 1 3 5 

 

8.2 แบบ 1(2) 
จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 - 5 5 5 5 
ป 2 - - 5 5 5 
ป 3 1 - - 5 5 
ป 4 2 1 - - 5 

จํานวนนิสิต 3 6 10 15 20 
จบการศึกษา 2 1 - - 5 

 

9)  จํานวนนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 2 5 5 5 5 
ป 2 - 2 5 5 5 

จํานวนนิสิต 2 7 10 10 10 
จบการศึกษา - 2 5 5 5 
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10)  จํานวนนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  
จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 3 5 5 5 5 
ป 2 - 3 5 5 5 

จํานวนนิสิต 3 8 10 10 10 
จบการศึกษา - 3 5 5 5 

 
11)  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา และวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล  
 (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 3 5 5 5 5 
ป 2 - 3 5 5 5 

จํานวนนิสิต 3 10 10 10 10 
จบการศึกษา - 3 5 5 5 

 
12) จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และผลิตภัณฑธรรมชาติ 
     (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 
ป 1 3 5 5 5 5 
ป 2 - 3 5 5 5 

จํานวนนิสิต 3 8 10 10 10 
จบการศึกษา - 3 5 5 5 
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โครงสรางองคกร 

โครงสรางองคการ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

•ภาควิชา             
เภสัชกรรมปฏิบัติ

•ภาควิชา
เทคโนโลยี            
เภสัชกรรม

•ภาควิชา               
เภสัชเคมี และ
เภสัชเวท

หนวยงานใน
กํากับ

รองคณบดีฝาย
บริหาร

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

รองคณบดีฝาย
พัฒนาวิชาชีพ
และสรางเสริม
ประสบการณ

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการสังคม

ศูนยวิจยั
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ

ศูนยทดสอบ            
ชีวสมมูลของยา

สามัญ

สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน

ภาควิชา

สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ

งานธุรการ งานนโยบายและ
แผน

งานการเงินและ
พัสดุ

งานบริการ
การศึกษา

งาน
หองปฏิบัติการ
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โครงสรางการบริหาร 

โครงสรางการบริหารองคการ

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะฯ 
กําหนดยุทธศาสตร กํากับ ติดตาม วิเคราะห

•ภาควิชา             
เภสัชกรรมปฏิบัติ

•ภาควิชา
เทคโนโลยี            
เภสัชกรรม

•ภาควิชา               
เภสัชเคมี และ
เภสัชเวท

หนวยงานใน
กํากับ

รองคณบดีฝาย
บริหาร

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

รองคณบดีฝาย
พัฒนาวิชาชีพ
และสรางเสริม
ประสบการณ

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการสังคม

ผูชวยคณบดี ผูชวยคณบดี

ศูนยวิจัย
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ

หัวหนาศูนยฯ

ศูนยทดสอบ            
ชีวสมมูลของยา

สามัญ

ผูชวยคณบดี

สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน

ผูจัดการ

ภาควิชา
หัวหนาภาคฯ

งานตรวจสอบภายใน1

สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ

หัวหนางาน
ธุรการ

หัวหนางานนโยบาย
และแผน

หัวหนางานการเงิน
และพัสดุ

หัวหนางานบริการ
การศึกษา

หัวหนางาน
หองปฏิบัติการ

•งานสารบรรณ

•งานบุคคล

•งานอาคาร
สถานที่ ยานฯ

•งานซอมบํารุง

•งานนโยบายและแผน

•งานประกันคุณภาพ

•งานตรวจสอบภายใน

•งานการเงิน

•งานพัสดุ

•งานวิชาการศึกษา

•งานกิจการนิสิต

•งานหองอานหนังสือ

•งานโสตทัศนูปกรณ

•งานขอมูล และระบบสารสนเทศ

•งานคอมพิวเตอรและเครือขาย

•งานวิเทศและประชาสัมพันธ

งานพัฒนาและประสานการ
ฝกปฏิบัติงาน3

•งานพัฒนาแหลงฝก

•งานประสานการฝกปฏิบัติงาน

•งานหองปฏิบัติการ
กลาง

•งานประสานการ
วิจัย

•งานจัดการศูนย
ขอมูลสมุนไพร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ2

1 งานตรวจสอบภายใน โครงสรางองคกรอยูภายใตงานนโยบายและแผน เฉพาะการรายงานผลการ
ตรวจสอบใหรายงานตรงตอคณบดีผานคณะกรรมการประจําคณะฯ

2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคกรอยูกลุมงานนโยบายและแผน การบริหารอยูในความ
ดูแลของรองคณบดีฝายบริหาร และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 งานพัฒนาและประสานการฝกปฏิบัติการ โครงสรางองคกรอยูกลุมงานบริการการศึกษา 
การบริหารอยูในความดูแลของรองคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพและสรางเสริมประสบการณ  
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รายนามผูบริหารคณะเภสัชศาสตร 
 1. ผศ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ  คณบดี 
 2. ผศ.ดร.ทัศนา      พิทักษสุธีพงศ    รองคณบดีฝายบริหาร 
 3. ผศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท     รองคณบดีฝายวิชาการ 
 4. ผศ.ดร.นันทีทิพ   ล้ิมเพียรชอบ          รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
 5. อ.ดร.ณัถวุฒิ             แซล้ิม       รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 
 6. ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ                  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ 
 7. อ.ดร.อรนันท  เกิดพินธุ     หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
 8. ผศ.ดร.อัมพวรรณ       ศรีวิไล   หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
 9. ผศ.ดร.อัษฎางค       พลนอก   หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 10.น.ส.พัชรี  รอดมณี     เลขานุการคณะเภสัชศาสตร 

 
 ผูชวยคณบดี 

 1. รศ.ดร. พัฒนา             ศรพีลากิจ  
 2. ผศ.ดร.เรืองวิทย          กิจบรรณเดช 

3. อ.ดร.ขวัญชัย             รัตนมณี 
 4. อ.ภก.อรรถการ           นาคํา 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบตัิการประจําป 2551 
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โครงการแผนงานบริหารจดัการ 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

..................................................... 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 101 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการสัปดาหเภสัชกรรมเพ่ือสุขภาพ ประจําป 2551 
 
3. ผูรับผิดชอบ คณะเภสัชศาสตร  
 
4. หลักการและเหตุผล 

สัปดาหเภสัชกรรมแหงชาติเปนกิจกรรมท่ีสภาเภสัชกรรมและองคกรทางวิชาชีพเภสัชศาสตร มีการ
ดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนใหหนวยงานเภสัชกรรมในทุกภาคสวนทั้งการศึกษา โรงพยาบาล สถานบริการ
สาธารณสุข โรงงานยา ฝายการตลาด หรือเภสัชกรรมชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนินการโครงการสัปดาหเภสัช
กรรม ทั้งนี้เพ่ือเปนการเผยแพร และใชวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อเปนสาธารณประโยชน 

สถาบันการศึกษา นิสิตเภสัชศาสตร เปนกลุมเปาหมายที่สําคัญ เนื่องจากจะจบออกไปเปนเภสัชกร 
สถาบันการศึกษาจึงพึงมีกิจกรรมท่ีจะกระตุนใหนิสิตตระหนักและมีบทบาททางวิชาชีพ เพ่ือเปนประโยชนตอชุมชน 
สังคม และยังไดรับโอกาสที่จะรับรูปญหาของสังคมที่เกี่ยวของกับระบบยา จากการทํากิจกรรม 

 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ถูกตองดานยาแกประชาชนทั่วไปทีเขาชม 
5.2 เพ่ือเปนการเผยแพรบทบาทวิชาชีพ ผานทางสถาบันการศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนครบทุก

บทบาทของวิชาชีพ 
5.3 เพ่ือใหนิสิตมีความตระหนักถึงบทบาทวิชาชีพที่พึงปฏิบัติเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และสงเสริมให

ประชาชนเกิดประโยชนจากการใชยา 

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ผูเขาชมนิทรรศการมีความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดี ตอวิชาชีพเภสัชกรรม 
6.2 ผูเขาชม มีความรู ความเขาใจดานยา สามารถที่จะนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
6.3 นิสิตมีความรู ความเขาใจ บทบาทของเภสัชกรที่ตองสงเสริมใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการ        

ใชยา 
 

7.  งบประมาณ  
งบประมาณทั้งส้ิน 65,000 บาท (หกหมื่นหาพันบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 43,000 บาท (ส่ีหมื่นสามพันบาทถวน) 
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7.2  งบประมาณรายรับจากแหลงอื่น จํานวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน) 
รายละเอียด งบประมาณ แหลงอ่ืน 

1. คาจัดทําโปสเตอรเผยแพร 60 ตารางเมตรx 300 บาท 18,000  
2. คาจัดทําแผนผาและเอกสารประชาสัมพันธ 5,000  
3. คาจัดทําแผนพับ และเอกสารเผยแพรความรู 10,000  
4. คารางวัลสําหรับการประกวด แขงขัน  10,000 
5. คาอาหารวาง อาหารกลางวันสําหรับนิสิต (100 คน x 60 บาท 

x 2 วัน) 
 12,000 

6. คาวัสดุ เอกสาร และคาใชจายอื่นๆในการประชาสัมพันธ เวที 
การละเลน ฯลฯ 

10,000  

43,000 22,000 รวมคาใชจาย 
65,000 

หมายเหตุ: ถัวเฉล่ียรายจายทุกรายการ 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
ประชาสัมพันธ และเตรียมการ
ประชุม  

            

ดําเนินการ             
สรุปและประเมินผล             
หมายเหตุ: จัดที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 2 วัน 
 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 จํานวนผูเขารวมประชุมตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวาหารอยคน 
9.2 สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ผูเขารวมชม/กิจกรรม มีความพึงพอใจ  
10.2 นิสิตที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

..................................................... 
1.  รหัสโครงการ ภ. 102 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (รายวิชา การจัดการระบบยา           

เพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล) 
 
3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   ผศ. ดร. มังกร  ประพันธวัฒนะ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เปนรายวิชาที่มุงเนนเรื่องระบบการพัฒนาคุณภาพ ที่
เชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆในโรงพยาบาล เพ่ือใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค  มีความจําเปนที่ตองจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน การแลกเปลี่ยน การอภิปรายจากผูทรงคุณวุฒิ 
หรือวิทยากรพิเศษ และการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน การรวมประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับระบบ
ยา และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดานการจัดการระบบคุณภาพโรงพยาบาล ทั้งโครงสรางทั่วไป และดานเภสัชกรรม 
จึงมีความจาํเปนที่ตองจัดทําโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนฯนี้ขึ้น 

 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ แนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
5.2 เพ่ือใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ และทักษะที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือคุณภาพ และวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยที่เกี่ยวของกับระบบยา 
5.3 เพ่ือใหนิสิตไดรับรูประสบการณและการแลกเปล่ียนจากวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ และการศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 
 
6.  กลุมเปาหมาย 
 นิสิตที่ลงทะเบียน  จํานวน  120 คน 
 อาจารย เภสัชกร และอาจารยแหลงฝกที่สนใจเขารวมตามรายชั่วโมง จํานวนประมาณ  10 คน/ครั้ง 
 
7.  งบประมาณ  

งบประมาณทั้งส้ิน 27,760 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) 

7.2  งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุมอบรมสัมมนา) จํานวน 19,960 บาท (หนึ่งหมื่นเกา
พันเการอยหกสิบบาทถวน) 
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รายละเอียด งบประมาณ รายได 
1. คาตอบแทนวิทยากร อาจารยพิเศษ (6 ชั่วโมง x 300 บาท) 1,800  
2. คาเดินทางวิทยากร 5,000  
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท x 120 คน x 2 มื้อ x 2 

ครั้ง) 
 9,600  

4. คาวัสดุ ส่ิงพิมพ เอกสาร 1,000  
5. คายานพาหนะ และน้ํามันรถ 2 ครั้ง  9,000 
6. คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 2 วัน  360 
7. คาของที่ระลึกสําหรับสถานบริการ/สถานที่ดูงาน 2 แหง  1,000 

7,800 19,960 รวมคาใชจาย 
27,760 

หมายเหตุ: ถัวเฉล่ียรายจายทุกรายการ 
 
8.  แผนปฏิบัติการ 
รูปแบบการดําเนินงาน การบรรยาย   การอภิปราย การแลกเปลี่ยนประสบการณ งานที่ไดรับมอบหมายและ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการระยะเวลา   ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2550 
สถานที่  การบรรยาย  หองไชยานุภาพ 1 หรือหอง 1311 การศึกษาดูงาน โรงพยาบาลพุทธชินราช หรือ
โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนลาง ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 2 แหง 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
ประชาสัมพันธ และเตรียมการตาม
โครงการ 

            

ดําเนินการตามแผน             
สรุปและประเมินผล             

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นิสิตมีความรู ความเขาใจ และทักษะ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
9.2 นิสิตและ อาจารย/เภสัชกร ผูเขารวมสามารถนําความรูไปประยุกตใช และเปนประโยชนตอกระบวนการเรียน

การสอน ผานการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนิสิต 
 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 
 

12.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 นิ สิต  และผู เข าร วมประชุมมีความพึ งพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ ยโดยรวมไมนอยกวา  3.41                  

(จากระดับคะแนน 1- 5) 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 103 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                  

สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาฝกปฏิบัติงานสําหรับนิสิต เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เครื่องสําอาง และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยา
ศาสตรบัณฑิตเครื่องสําอาง เพ่ือใหนิสิตไดฝกปฏิบัติงาน โดยจะเนนการนําความรูที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชา โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาดานเครื่องสําอาง 
โดยเนนการฝกปฏิบัติงานในโรงงานผูผลิตเครื่องสําอาง และบริษัทผูแทนจําหนายเครื่องสําอาง การสํารวจแหลงฝก
ปฏิบัติงานของนิสิต จึงเปนแผนงานที่จะนําไปสูกระบวนการประเมินคุณภาพแหลงฝก เพ่ือรองรับจํานวนนิสิตฝกงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง จํานวน  8 แหลง 
5.2 เพ่ือจัดทําการประเมินคณุภาพแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง        

จํานวน 8 แหลง 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 สามารถสํารวจ และเก็บขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร 
เครื่องสําอาง จาํนวน  8  แหลง 

6.2 สามารถนําขอมูลที่ไดไปประเมินคุณภาพแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร                   
เครื่องสําอาง จาํนวน  8  แหลง 

7.  งบประมาณ  
งบประมาณทั้งส้ิน 75,800 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 69,400 บาท (หกหมื่นเกาพันส่ีรอยบาทถวน) 

7.2  งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุมอบรมสัมมนา)  จํานวน  6,400 บาท (หกพันส่ีรอย 
บาทถวน) 
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รายละเอียด งบประมาณ รายได 
1. คาเบ้ียเล้ียงอาจารย เจาหนาที่ (210 บาท x 10 คน x 5 วัน) 10,500  
2. คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ (180 บาท x 1 คน x 5 วัน) 900  
3. คาที่พัก (1,000 บาท x 10 คน x 5 คืน) 50,000  
4. คาพาหนะ 8,000  
5. คาของที่ระลึก (800 บาท x 8 แหลง)  6,400 

69,400 6,400 
รวมคาใชจาย 

75,800 
หมายเหตุ: ถัวเฉล่ียรายจายทุกรายการ 

 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
 ชวงระยะเวลาประมาณเดือนมีนาคม ถึงเมษายน  พ.ศ. 2551 

สถานที่   
 โรงงานผลิตเครื่องสําอาง ในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 
กิจกรรม 

 ก.ค. ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค 
1. ศึกษาขอมูลสถานที่แหลงฝก           
2. เขียนแผนงานขออนุมัติ 

โครงการ 
           

3. ดําเนินโครงการ            
4. ประเมินผลโครงการ            
5. รายงานผลการดําเนินงาน            
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ 
 - คณะกรรมการสํารวจแหลงฝกงาน  จํานวน  8 แหลง 

เชิงคุณภาพ 
- มีแหลงฝกงานที่ผานการสํารวจ  จํานวน  8 แหลง 

 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา  

(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
 ควรเพ่ิมจํานวนแหลงฝกปฏิบัติงานที่เขาไปสํารวจ และควรมีการสํารวจแหลงฝกอยางตอเนื่องทุกป  
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
 จัดหาแหลงฝกปฏิบัติงานเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมจํานวนแหลงฝกในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
............................................................... 

 
1.  รหัสโครงการ  ภ. 104 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน                        

ปการศึกษา  2551 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และทบวงมหาวิทยาลัยใน
ปการศึกษา 2543 ใหมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน นั้น 
 ในปการศึกษา 2551 นี้ คณะเภสัชศาสตรไดคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงคจะศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาว 
รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 40 คน โดยการเรียนการสอนจะจัด ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวง
สาธารณสุข ตลอดเวลาที่ศึกษา ทําใหนิสิตหลักสูตรนี้มีโอกาสนอยที่จะไดทําความรูจัก และสัมผัสบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตในหลักสูตรไดมีโอกาสทําความคุนเคยกับคณาจารย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร พรอมทั้งรับทราบขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และ
เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีงามระหวางสิสิตดวยกันเอง และระหวางนิสิตกับคณาจารยในมหาวิทยาลัยนเรศวรใหเพ่ิม
มากขึ้น คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในหลักสูตรดังกลาว ปการศึกษา  
2551  ขึ้นเพ่ือรองรับความมุงหมายดังกลาว 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนิสิตไดรับทราบขอมูล  และทําความรูจักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.2 เพ่ือใหนิสิตไดเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ 
5.3 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตดวยกัน และนิสิตกับอาจารยในคณะเภสัชศาสตร 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตในหลักสูตรมีทัศนวิสัยที่ดีตอมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.2 นิสิตเกิดความเขาใจรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
6.3 เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตกับนิสิต  และนิสิตกับอาจารย 

 
7.  งบประมาณ 
 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ)  จํานวน  201,200  บาท  (สองแสนหนึ่งพันสองรอย
บาทถวน) 
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คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 

1.  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับนิสิต 
วันที่  1 
-อาหารวางและเครื่องดื่มบาย  (50 บาท x60 คน) = 3,000  บาท 
-อาหารเชาบนรถ  (60 บาท x60 คน)= 3,600  บาท 
-อาหารกลางวัน  (120 บาท x60 คน)= 7,200  บาท 
-อาหารเย็น  (200 บาท x60 คน)= 12,000  บาท 
วันที่  2 
-อาหารวางและเครื่องดื่ม (50 บาท x60 คนx2 มื้อ) = 6,000  บาท 
-อาหารเชา (120 บาท x60 คน)= 7,200  บาท 
-อาหารกลางวัน  (120 บาท x60 คน)= 7,200  บาท 

 46,200 

2.  คาเชาที่พัก  (400 บาท x 60 คน x 2 วัน)  48,000 
3.  คายานพาหนะและน้ํามันรถ  50,000 
4.  คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่  20,000 
5.  คาวัสดุ  22,000 
6.  คาของที่ระลึก  15,000 
 - 201,200 

รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 201,200  บาท 
 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางปฏิบัติงาน 
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

 จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ความพึงพอใจของนิสิต 
10.2 ทัศนคติที่ดีตอคณะเภสัชศาสตร  และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
10.3 นิสิตทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของการเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค  ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

.......................................................... 
 

1.  รหัสโครงการ   ภ. 105 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศ 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน                  
 
4.  หลักการและเหตุผล 
   ตามที่คณะเภสัชศาสตร  ไดเปดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรภัชศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  รุนที่  1  เมื่อป  2543  เปนรุนแรกนั้น  ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนน
ที่จะพัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนและการบริหารจัดการในเรื่องยา  และโรคตาง ๆ แกผูมารับบริการ  ณ  สถาน
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน  รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน  
นอกจากการเรียนรูดานวิชาการและปฏิบัติการในหองเรียนแลว  ทําใหนิสิตในหลักสูตรฯ  ไดมีโอกาศเรียนรูระบบและ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เปนตนแบบและตัวอยางอันดี  ซึ่งสงผลใหนิสิตสามารถนําความรูที่ไดมาบูรณา
การและประยุกตใชกับการทํางานในสถานประกอบการของตนได  ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึง
ไดจัดโครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศขึ้น  ในปการศึกษา  2550  สําหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสต
รมหาบัณฑิต  สาขาเภสัชกรรมชุมชน  รุนที่  7  ขึ้นเพ่ือรองรับความมุงหมายดังกลาว 
 
5.  วัตถุประสงค   

5.1  ใหนิสิตเรียนรูระบบการบริการงานบริบาลเภสัชกรรม  การบริหารรานยา  ระบบสงตอในสถาน 
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชนจริง 

 5.2  ใหนิสิตไดเห็นถึงการปฏิบัติงานของเภสัชกรรมและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรม 
ชุมชนจริง 

 5.3  ใหนิสิตไดทราบถึงบทบาทและแนวโนมของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในสถานประกอบําการ 
  
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 6.1  นิสิตรูระบบการบริการงานบริบาลเสภัชกรรม  การบริหารรานยา  ระบบสงตอในสถาน 

ประกอบการเภสัชกรรมชุมชนจริง 
 6.2  นิสิตทราบถึงการปฏิบัติของเภสัชกรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนจริง 
 6.3  นิสิตทราบถึงบทบาทและแนวโนมของวิชาชีพเภสัชกรชุมชนในสถานประกอบการ 
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7.  งบประมาณ 
 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ) จํานวน 18,500 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหารอย       
บาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 
1.คาตอบแทนวิทยากร (3 รานยาx1,000 บาท x 2 ชั่วโมง)   6,000 
2.คาใชจายในการเดินทาง   3,000 
3.คาปฏิบัติงานนอกเวลา  (3 คน x 250 บาท x 2 ชั่วโมง)  1,500 
4.คาเชารถตู (4 คัน x 1,000 บาท)  8,000 
 - 18,500 

รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 18,500  บาท 
 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางปฏิบัติงาน 
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ             
2.ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3.สรุปผลโครงการ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ  รายงานสรุปการศึกษาดูงาน 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของนิสิต 
 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค  ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

........................................................ 
 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 106 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน  ณ  ตางประเทศ  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา

เภสัชกรรมชุมชน  ปการศึกษา  2550 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน                  
 
4.  หลักการและเหตุผล 
     ตามที่คณะเภสัชศาสตร ไดเปดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน รุนที่ 1 เมื่อป 2543 เปนรุนแรก ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนนที่จะพัฒนาการบริบาล           
เภสัชกรรมชุมชนและการบริหาร ในเรื่องยา และโรคตาง ๆ แกผูมารับบริการ ณ สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับสถานประกอบการนอกจากการเรียนรูถึงการบริหารสถาน
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชนและบทบาทเภสัชกรชุมชนในประเทศไทยแลว  การใหนิสิตในหลักสูตร ไดมีโอกาส
เรียนรูระบบสาธารณสุขของตางประเทศและบทบาทของเภสัชกรในตางประเทศ จะชวยใหนิสิตสามารถนําความรูที่ได
เรียนมาบูรณาการและประยุกตใชในการทํางานในสถานประกอบการในประเทศไทย ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดจัดโครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ตางประเทศ ปการศึกษา  2549 สําหรับ
นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชสเภสัชกรรมชุมชน รุนที่ 6 ขึ้นเพ่ือรองรับความมุงหมายดังกลาว 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 ใหนิสิตเรียนรูระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น โดยเนนความเชื่อมโยงระหวางงานเภสัชกรรม  กฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติตาง ๆ   

5.2 ใหนิสิตไดเห็นถึงการปฏิบัติของเภสัชกรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชมุชนในประเทศนั้น 
5.3 ใหนิสิตไดทราบถึงบทบาทและแนวโนมของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในสถานประกอบการนั้น ๆ 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตไดเรียนรูระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น และเขาใจความเชื่อมโยงระหวางระบบงานเภสัชกรรม  
ระบบกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

6.2 นิสิตทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติของและบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
ในประเทศนั้น 

6.3 นิสิตสามารถเปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน  ณ  
ตางประเทศ  และประเทศไทย รวมถึงอภิปรายแนวโนมบทบาทเภสัชกรในสถานประกอบการชุมชนใน
อนาคตได 
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7.  งบประมาณ 
 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ)  จํานวน  491,000 บาท  (ส่ีแสนเกาหมื่นหนึ่งพัน        
บาทถวน) 

คายานพาหนะเดินทาง  คาอาหาร  คาที่พัก  เปนการเหมาจายของบริษัททัวรที่ไดรับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ดังนี้ 

 คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 
1.  สวนของนิสิต ทางคณะฯ  จะออกคาใชจายในการศึกษาดูงานใหคนละ  
5,000  บาท สวนที่เกินนิสิตจะเปนผูจายเอง  (5,000 บาท x 56 คน ) 

- 280,000 

2.  สวนของอาจารยผูควบคุม  49,000 บาท x 4 คน  ดังนี้ 
     -  คาที่พัก  (6,200  บาท x 4 วัน ) =  24,800  บาท 
     -  คาพาหนะเดินทาง  (6,050 บาท  x 4 วัน)  =  24,200  บาท 

- 196,000 

3.  คาของที่ระลึก  15,000 
 - 491,000 

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 491,000  บาท 
 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางปฏิบัติงาน 
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ขออนุมัติโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 รายงานการดูงาน 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ความพึงพอใจของนิสิต 
10.2 นิสิตทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในสถานปรตนตามระเบียบวินัยของ

การเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

 เนื่องจากมีนิสิตที่มีความประสงคที่จะไปดูงานที่ตางประเทศเปนจํานวนมาก  ทําใหหารานยาและ
มหาวิทยาลัยที่พรอมจะรับการศึกษาดูงานไดลําบาก 
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12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค  ท่ีอาจเกิดข้ึน
ในปน้ี 

 ทําการติดตอแหลงศึกษาดูงานตางประเทศหลาย ๆ แหง  เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการนิสิต  และตอง
ติดตอประสานงานกับแหลงศึกษาดูงานตางประเทศลวงหนาอยางนอย  6  เดือน  เพ่ือความพรอมของการเดินทาง 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
.............................................................. 

 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 107 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต                          

(สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน) 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน                  
 
4.  หลักการและเหตุผล 
  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และทบวงมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา  2543  ใหมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา          
เภสัชกรรมชุมชน นั้น  ทางคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดจัการเรียนการสอนมาดวยดี  และในป
การศึกษา  2551  นี้  ทางคณะกรรมการบิรหารหลักสูตรมีความประสงคจัดโครงการสัมมนา  เพ่ือปรับปรุงแกไข
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน)  เพ่ือเปล่ียนแปลงกลุมวิชาและการเรียนการสอน
เพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรมากขึ้น  และเพ่ือใหหลักสูตรมีความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบันดวย 
    
5.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปล่ียนแปลงกลุมวิชาและการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
มากขึ้น  และเพ่ือใหหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันดวย 
 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 หลักสูตรจะไดผานการเปลี่ยนแปลงจะมีการเรียนการสอนที่สอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึ้น 
 

7.  งบประมาณ 
 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ) จํานวน 32,400 บาท (สามหมื่นสองพันส่ีรอยบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 
1. คาเดินทางผูรวมสัมมนา  (ผูเชี่ยวชาญดานเภสัชกรรมชุมชน  

2 คน นิสิต และเภสัชกรที่ผานการเรียนหลักสูตรนี้ 4 คน) 
 20,000 

2. คาที่พักผูรวมสัมมนา  (1,000 บาท x 6 คน)  6,000 
3. คาอาหารกลางวัน  (150 บาท x 16 คน)  2,400 
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  (25 บาท x16 คน x 2 มื้อ)  800 
5. คาเล้ียงรับรอง  (200 บาท x 16 คน)  3,200 

รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 32,400  บาท 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางปฏิบัติงาน 

พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุ ม เ ต รี ยมความ
พรอม 

            

2. จัดสัมมนา             
3. สรุปผลเขียนรายงาน             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

เนื้อหาและประมวลรายวิชาที่นําไปใชจริง 
 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค  ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

....................................................... 
 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 108 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน                             

ปการศึกษา  2550 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน                  
 
4.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร ไดเปดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
เภสัชกรรมชุมชน รุนที่ 1 เมื่อป 2543 เปนรุนแรก ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนนที่จะพัฒนาการบริบาล        
เภสัชกรรมชุมชนและการบริหาร ในเรื่องยา และโรคตางๆ แกผูมารับบริการ ณ  สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับสถานประกอบการ จําเปนที่มหาบัณฑิตเภสัชศาสตรจะตองเปนผูที่
สามารถนําความรู  ที่ไดและผลการวิจัยมาประยุกตใชใหเกิดผลงานที่มีประโยชนและเกิดการพัฒนางานเภสัชกรรม
ชุมชนได ในส้ินปการศึกษา 2550 นี้  นิสิตรุนที่ 7 จะไดสําเร็จการศึกษาเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต 

ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร จึงไดจัดทําโครงการปจฉิมนิเทศขึ้นเพ่ือใหมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปได
ฝกการประยุกตและอภิปรายความรูที่ไดรับในดานการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน รวมทั้งการนํา
เทคโนโลยีมาใชในสถานประกอบการมาประมวลกัน และเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะเภสัชศาสตรกับ
มหาบัณฑิต  
    
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนผูนําดานการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
5.2 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะเภสัชศาตรกับนิสิตเภสัชศาสตร 
 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ของคณะเภสัชศาสตรไดรับแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดี 
6.2 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน เปนผูนําดานการบรหิารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
6.3 มีความสัมพันธอันดีตอกันระหวางคณะเภสัชศาสตรกับนิสิตที่จะจบการศึกษา 

 
7.  งบประมาณ 
 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ)  จํานวน 250,660 บาท  (สองแสนหาหมื่นหกรอยหกสิบ
บาทถวน) 
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คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารนิสิต (100 บาท x 56 คน x 6 มื้อ)  33,600 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท x 73 คนx 6 มื้อ)  8,760 
3. คาเชาที่พักนิสิต  (400 บาท x 56 คนx 3 วัน)  67,200 
4. คาเชาที่พักอาจารยเจาหนาที่และวิทยากร(1,000 บาท x17 คนx 3 วัน)  51,000 
5. คายานพาหนะและน้ํามันรถ    40,000 
6. คาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (420 บาท x 10 คน x 3 วัน)  12,600 
7. คาตอบแทนอาจารยปฏิบัติ  (500 บาท x 7 คน x 3 วัน)  10,500 
8. คาตอบแทนวิทยากร  (1,000 บาท x 7 ชั่วโมง)  7,000 
9. คาวัสดุ  10,000 
10. คาของที่ระลึกวิทยากร  10,000 
 - 250,660 

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 250,660  บาท 
 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางปฏิบัติงาน 
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัตโครงการ             
2. ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม

โครงการ 
            

3. สรุปผลเขียนรายงาน             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ  รายงานสรุปการจัดทําโครงการ 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ความพึงพอใจของนิสิต 
10.2 ทัศนคติที่ดีตอคณะเภสัชศาสตร  และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
10.3 นิสิตจดจําส่ิงดีงามที่คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบใหในโครงการปจฉิมนิเทศ 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค  ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 109 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา                

เภสัชกรรมปฏิบัติ  ประจําป 2551 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร  รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ไดแก วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมลกุล และเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม  
โดยสามารถจัดแบงกลุมรายวิชาออกเปน 3 กลุมใหญๆ ตามลักษณะเนื้อหารายวิชาที่สอดคลองกัน  ไดแกกลุมรายวิชา
ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา   กลุมรายวิชาทางเภสัชกรรมคลินิก   และกลุมรายวิชาทางเภสัชศาสตรสังคม 
เศรษฐศาสตร บริหารและการสาธารณสุข 
            ในการจัดการเรียนการสอนแตละปการศึกษานั้น แตละรายวิชาควรมีการประเมินและพัฒนาการจัดเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง  ภาควิชาฯ  จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการเพื่อวิเคราะหและประเมินเนื้อหา รวมท้ังรูปแบบการจัด
เรียนการสอนในแตละรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนมาแลวในปการศึกษา 2550  และวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ในปการศึกษา 2551  ทั้งในระดับภาพรวมของภาควิชาฯ  และในระดับ
กลุมรายวิชา  เพ่ือเปนการระดมความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ  พัฒนาและปรับปรุง
เนื้อหาใหเหมาะสมและทันสมัย  รวมท้ังหาแนวทางแกไขปญหาตางๆ ที่พบในการจัดการเรียนการสอนที่ผานมา 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือวิเคราะหและประเมินเนื้อหารายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผูสอน ขอสอบและการ
ประเมินผลในรายวิชาที่มีการจัดเรยีนการสอนโดยภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติในปการศึกษา 2550 

5.2 เพ่ือระดมความคิดของคณาจารย วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ในป
การศึกษา 2551  ของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  ใหเหมาะสมและทันสมัย 

5.3 เพ่ือใหคณาจารยในภาควิชาไดรับทราบปญหาจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนในการ
จัดการเรียนการสอนที่ผานมา  และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

5.4 เพ่ือเปดโอกาสใหคณาจารยในแตละกลุมรายวิชา และในภาควิชาฯ ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น แลกเปล่ียน
ประสบการณกัน 
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 รายวิชาตางๆ ของภาควิชาฯ ไดรับการวิเคราะหและประเมิน ในสวนเนื้อหารายวิชา รูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน ผูสอน ขอสอบและการประเมินผล  ใหเหมาะสมและทันสมัย 
6.2 ไดผูรับผิดชอบรายวิชา ประมวลรายวิชา แผนการสอน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาตางๆ 

ในปการศึกษา 2551  ของภาควิชาฯ 
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯใหดีย่ิงขึ้น 
6.4 สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยในภาควิชาฯ 

 
7. งบประมาณ 

งบประมาณทั้งส้ิน 61,500 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) ดังนี้ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ จํานวน 61,500 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) 

รายละเอียด งบประมาณ รายได 
1. คาอาหาร (150 บาท x 27 คน x 5 มื้อ) 20,250  
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 27 คน x 4 มื้อ) 3,780  
3. คาที่พัก (750 บาท x 27 คน x 1 คืน) 20,250  
4. คาพาหนะและคาน้ํามัน 15,000  
5. คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ (180 บาท x 2 คน x 2 วัน) 720  
6. คาเอกสารและวัสดุ 1,500  

61,500  รวมคาใชจาย 
   61,500  บาท 

หมายเหตุ: ถัวเฉล่ียรายจายทุกรายการ 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมขอมูล  ประมวล
รายวิชา  และเตรียม
ความพรอมกอนการจัด
โครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดโครงการ             
4. ดําเนินการปรับปรุง

รายวิชาตางๆ 
            

5. สรุปและประเมินผล
โครงการ 
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9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 จํานวนผูเขารวมโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 ของคณาจารยที่ปฎิบัติงานใน

ภาควิชาฯ   
9.2 รายงานการประชุมซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับประเมินเนื้อหา รูปแบบการจัดเรียนการสอน และปญหา อุปสรรคที่

พบในแตละรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนมาแลวในปการศึกษา 2550  และแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ในปการศึกษา 2551  

 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ มีการปรับปรุงเนื้อหา และรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสม

และทันสมัย  
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนจากการจัดโครงการสัมมนา 

  

11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 

  - 

12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในปน้ี 

  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 110 
 
2.  ชื่อโครงการ การเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

(Collaborative Development of Pharmaceutical Care Services at Naresuan University 
Hospital) 

 
3.  ผูรับผิดชอบ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

 ภก. อารมณ เจษฎาญานเมธา (เภสัชกรรมอายุรศาสตร) 
 ภญ. ศุภวรรณ พงศพัฒนาวุฒิ (เภสัชกรรมโภชนศาสตรคลินิก) 
 ภญ. ศิรดา มาผันตะ (เภสัชกรรมผูปวยภาวะวิกฤติ) 
 ภก. ณัฐวุฒิ เผาเพ็ง (เภสัชกรรมอายุรศาสตร และมะเร็งวิทยา) 
 ภก. ศุภชัย อินสุข (เภสัชกรรมอายุรศาสตร) 
 ภก. ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ (เภสัชกรรมอายุรศาตร และคลินิกผูปวยวารฟาริน) 
 ภญ. อิศราวรรณ ศกุนรักษ (เภสัชกรรมผูปวยนอก) 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

เภสัชกรเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวย โดยใหการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care)  
แกผูปวย กิจกรรมในการบริบาลประกอบดวยการแนะนําการใชยาที่เหมาะสมแกบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ          
(drug therapy consultation) การใหคําปรึกษาการใชยาแกผูปวย (patient drug counseling) การติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใชยา (drug therapy monitoring) และอื่นๆ ซึ่งวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปวย
ไดรับผลดี (positive outcomes) โดยสูงสุด จากการใชยา เนื่องจากการใหบริบาลทางเภสัชกรรมเปนหัวใจสําคัญของ
การผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร สาขาบริบาลเภสัชกรรม การสรางรูปแบบของการปฏิบัติ (practice model) ที่ดี เพ่ือเปน
แบบอยางแกนิสิตเภสัชศาสตรและเภสัชกรฝกหัดจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้การปฏิบัติงานใหบริบาลทาง
เภสัชกรรมแกผูปวยโดยอาจารยคณะเภสัชศาสตร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะและความรูทางคลินิกอยางตอเนื่องและ
ทันสมัยก็เปนส่ิงที่จําเปนเชนกัน ดวยเหตุนี้การจัดใหมีโครงการเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือเปนแหลงปฏิบัติงานของอาจารยและฝกงานของนิสิตจะชวยให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือเปน
รูปแบบการปฏิบัติ (practice model) ที่ดีสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร และเภสัชกรฝกหัด 

5.2 เพ่ือพัฒนาแหลงปฏิบัติงานและบริการทางวิชาการของอาจารยเภสัชกรดานบริบาลทางเภสัชกรรม 
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร 

5.3 เพ่ือพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร เภสัชกรรมผูปวยนอก เภสัชกรรมผูปวยภาวะวิกฤติ 
เภสัชกรรมโภชนศาสตรคลินิก และอ่ืนๆ   สําหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร 
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5.4 เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรและอาจารย
คณะเภสัชศาสตร 

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 งานบริบาลทางสัชกรรมแกผูปวยใน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือเปนรูปแบบการปฏิบัติที่ดี

สําหรับนิสิตเภสัชศาสตรปริญญาตรี ปริญญาโท และเภสัชกรฝกหัด 
6.2 มีแหลงปฏิบัติงานของอาจารยเภสัชกร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร 
6.3 มีแหลงฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมสําหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร 
6.4 ผลงานวิชาการ (งานวิจัยหรือบทความวิชาการ) ดานบริบาลทางเภสัชกรรมตีพิมพหรือเผยแพร 

7. งบประมาณ 
งบประมาณทั้งส้ิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ดังนี้ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 

รายละเอียด งบประมาณ รายได 
1. คาวัสดุสํานักงาน (ยกเวนคาหนังสือ) 3,000  
2. คาถายเอกสาร 2,000  
3. คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000  

15,000 - 
รวมคาใชจาย 

   15,000  บาท 
หมายเหตุ: ถัวเฉล่ียรายจายทุกรายการ 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ย่ืนโครงการตอผูบริหาร

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

            

3. ปฏิบัติงานใหบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

            

4. ประเมินผลเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนา 

            

5. รวบรวมผลการ
ปฏิบัติงานและจัดทํา
รายงาน 
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9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการตอป 
9.2 จํานวนภาระงานบริการวิชาการตอป 
9.3 จํานวนนิสิตฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตรและอ่ืนๆ ตอป 
9.4 จํานวนผลงานวิชาการตีพิมพหรือเผยแพรตอสาธารณะโดยบุคลากรในโครงการตอป 
9.5 จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาชีพ เชน แนวทางปฏิบัติ (guideline) ของโรงพยาบาล,  drug use 

evaluation projects, การจัด academic inservices, การสัมมนาทางคลินิก (clinical conference) ตอป 
เปนตน 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ความพึงพอใจของผูปวยและบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลตองานบริบาลทางเภสัชกรรม 
10.2 ผลการประเมินดานความสําเร็จในการเรียนรูของนิสิตฝกงาน (learning achievement) 

 
11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 
11.1 มีจํานวนนิสิตฝกงานนอย ทั้งๆ ที่ฝายเภสัชกรรมตองการรับนิสิตฝกงาน 
11.2  บุคลากรอาจารยไมมีเวลาเพียงพอในการใหบรบาลทางเภสัชกรรม เนื่องจากมีงานสอนบรรยาย และ

ปฏิบัติการมาก 
11.3  ยังไมมีการประเมินโครงการในแงคุณภาพเพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการ 
 

12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในปน้ี 

12.1 ประสานงานกับหนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ  ใหสงนิสิตมาฝกงานมาก
ขึ้น 

12.2 ประสานงานกับหัวหนาภาควิชาฯ ใหอาจารยประจําโครงการมีภาระงานสอนบรรยาย และปฏิบัติการลด
นอยลง  เพ่ือพัฒนางาน ณ แหลงฝกใหดีย่ิงขึ้น 

12.3 ประเมินความคิดห็นของแพทยตองานบริบาลทางเภสัชกรรมโดยอาจารยและนิสิต 
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 โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 111 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการฝกปฏิบัติการกับผูปวยจริง (รายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพ) 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  ผศ. ดร. ปยะรัตน  นิ่มพิทักษพงศ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

จากการสัมมนารายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพ พบวาการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถานิสิตไดมี
การฝกปฎิบัติกับผูปวย ทางภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติจึงจัดทําโครงการฝกปฏิบัติกับผูปวยจริงและถายทําวีดีโอเพ่ือรับ
คําแนะนําจากอาจารยผูสอนเปนรายบุคคลขึ้นเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชาดังกลาว 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนิสิตมีทักษะเชิงปฏิบัติการในการใหคําปรึกษาดานยาทั่วไป 
5.2 เพ่ือใหนิสิตมีทักษะเชิงปฏิบัติการในการใหคําปรึกษาดานยาในสถานการณตางๆ 
5.3 เพ่ือใหนิสิตสามารถประยุกตความรูเพ่ือใชในการดําเนินงานการใหคําปรึกษาดานยาในผูปวยกลุมที่กําหนด 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตมีทักษะเชิงปฏิบัติการในการใหคําปรึกษาดานยา 
6.2 นิสิตไดรับคําแนะนําจากอาจารยเพ่ือนําไปพัฒนาทักษะการใหคาํปรึกษาตอไป 

 
7.  งบประมาณ 

งบประมาณทั้งส้ิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ดังนี้ 
งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุมอบรมสัมมนา) จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
รายละเอียด งบประมาณ รายได 

  คาตอบแทนสําหรับอาสาสมัครเปนผูปวยสมมุติ (Standardized patient) 
(200 บาท x 5 คน x 5 ครั้ง) 

- 5,000 

- 5,000 รวมคาใชจาย 
5,000 

หมายเหตุ: ถัวเฉล่ียรายจายทุกรายการ 
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8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
2. ดําเนินโครงการ             
3. สรุปและประเมินผล             

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวารอยละ 90 ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพ 

9.2 สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 นิสิตมีโอกาสไดฝกปฏิบัติ 
10.2 นิสิตมีระดับคะแนนทักษะการสื่อสารอยูในระดับปานกลางถึงมาก 

 
11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 
    - 

 
12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ

เกิดข้ึนในปน้ี 
    - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 112 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการสัมมนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของเนื้อหาวิชาในรูปแบบ

โมดุลของการเรียนรู (learning modules) เพ่ือเตรียมพรอมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางการแพทย 

 
3.  ผูรับผิดชอบ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ดร. สกลวรรณ ประพฤติบัติ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องดวยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยจัดใหมี
การบูรณาการของเนื้อหาวิชา (integration) ในรูปแบบโมดุลของการเรียนรู (learning modules)  โดยไดเริ่มเปดรับ
นิสิตในปการศึกษา 2549  และในหลักสูตรดังกลาว  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร  รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางการแพทย  ซ่ึงเปนรายวิชาใหม และจะมีการเรียนตอเนื่องกันแบบ
โมดุล  โดยนิสิตจะเริ่มเรียนรายวิชาดังกลาวในเดือนพฤษภาคม 2551   
            ในการนี้ เพ่ือใหคณาจารยผูเกี่ยวของในรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางการแพทย มีความรูความเขาใจใน
รูปแบบใหมของการจัดการเรียนการสอน  ภาควิชาฯ  จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการสัมมนาเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการของเนื้อหาวิชาในรูปแบบโมดุลของการเรียนรู (learning modules) เพ่ือเตรียมพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน โดยจะเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรอืวิทยากรพิเศษ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนดังกลาว  มาใหความรูความเขาใจ  ความคิดเห็น เพ่ือใหคณาจารยผูเกี่ยวของในรายวิชาดังกลาวสามารถนํามา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนิสิตตอไป 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหคณาจารยผูเกี่ยวของในรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางการแพทย มีความรูความเขาใจในเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของเนื้อหาวิชาในรูปแบบโมดุลของการเรียนรู 

5.2 เพ่ือรับฟงขอคดิเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ หรือวิทยากรพิเศษ  ตอประมวลรายวิชา และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางการแพทย  ที่ทางภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัติไดวางแผนดําเนินการไว 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 คณาจารยผูเกี่ยวของในรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางการแพทย มีความรูความเขาใจในเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการของเนื้อหาวิชาในรูปแบบโมดุลของการเรียนรู และสามารถนํามาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนิสิตตอไป 

6.2 มีการปรับปรุงประมวลรายวิชา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทาง
การแพทยใหเหมาะสม  พรอมจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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7. งบประมาณ 
งบประมาณทั้งส้ิน 26,810 บาท (สองหมื่นหกพันแปดรอยสิบบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

 7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ จํานวน 23,860 บาท (สองหมื่นสามพันแปดรอยหกสิบบาทถวน) 
 7.2  เงินรับฝาก-โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ปงบประมาณ 2551  สวนของคณะเภสัชศาสตร 
จํานวน 2,950 บาท (สองพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

เงินรับฝาก-
โครงการ 

ผลิตแพทยเพิ่มฯ 
1.  คาเดินทางวิทยากร 15,000   
2.  คาที่พักวิทยากร  (800 บาท x 1 คน x 2 คืน)  1,600   
3. คาตอบแทนวิทยากร (300 บาท x 3 คน x 6 ชั่วโมง) 5,400   
4.  คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 17 คน x 1 มื้อ)   510   
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 17 คน x 2 มื้อ)   850   
6.  คาเอกสารและวัสดุ   500   
7.  คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ         200 
8.  คาของที่ระลึกวิทยากร (3 คน)   2,000 
9. คาเล้ียงรับรองวิทยากร (150 บาท x 5 คน x 1 มื้อ)     750 

รวม 23,860  2,950 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)    26,810  บาท 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เตรียมความพรอมกอน

การจัดโครงการ 
            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดโครงการ             
4. ดําเนินการปรับปรุง

ประมวลรายวิชา  และ
จัดตารางเรียน 

            

5. สรุปและประเมินผล
โครงการ 
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9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 ของคณาจารยผูเกี่ยวของใน

รายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางการแพทย 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของเนื้อหาวิชา
ในรูปแบบโมดุลของการเรียนรู  และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกนิสิตตอไป 

10.2 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนจากการจัดโครงการสัมมนา 
  

11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 

  - 
 
12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ

เกิดข้ึนในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 113 
 
2. ชื่อโครงการ     โครงการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานยอย  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ปการศึกษา 2550 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หนวยประกันคุณภาพการศึกษา  และหนวยงานยอยในคณะเภสัชศาสตร   
 
4.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ต้ังแต พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 6 เรื่องคุณภาพ  มาตราที่ 47  48  49  
และ 50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจุบัน  คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการ
จัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ตามองคประกอบที่ 9  ดัชนีที่ 9.1  ของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาอุดมศึกษา ปการศึกษา 2550 ไดกําหนดใหคณะวิชาควรจัดใหมีกิจกรรมการประกันคุณภาพของ
หนวยงานภายในอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพ่ือเปนการตอบสนองตอนโยบายดังกลาว   อีกทั้งเปนการกระตุนจิตสํานึกดาน
การประกันคุณภาพและการพัฒนางานอยางเปนระบบ  คณะเภสัชศาสตร จึงจัดใหมีโครงการประกันคุณภาพภายใน
ของหนวยงานยอย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปการศึกษา 2551  ของหนวยงานยอยทุกหนวยงานใน
คณะเภสัชศาสตร อันไดแก (1) ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (3) ภาควิชาเภสัช
กรรมปฏิบัติ (4) สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร ไดมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ให
สอดคลองกับเปาหมายและผลลัพธในภาพรวมของคณะเภสัชศาสตรตอไป  
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหหนวยงานยอยทุกหนวยงานในคณะเภสัชศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report, SAR) ปการศึกษา 2550 

5.2 เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพหนวยงานยอยทุกหนวยงานใน         คณะ
เภสัชศาสตร 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 หนวยงานยอยทุกหนวยงานในคณะเภสัชศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report, SAR) ปการศึกษา 2546 

6.2 หนวยงานยอยคณะเภสัชศาสตร ไดรับการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ
หนวยงานยอยทุกหนวยงาน 
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7.  งบประมาณ  
เบิกจายจากงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 22,000 บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถวน)        
โดยมีรายจายดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนผูประเมินชั่วโมงละ 250 บาท x 6 ชั่วโมง x         
    12 คน 

 18,000 

2. คาอาหารกลางวันผูประเมินและคณะกรรมการ 
   4 มื้อ x 150 บาท x 5 คน    

 3,000 

3. คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูประเมินและคณะกรรมการ  
    8 มื้อ x 25 บาท x 5 คน    

 1,000 

รวม   
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 22,000  บาท 

 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 

กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เตรียมความพรอมการจัด
โครงการ 

            

2. หนวยงานยอยจัดทํา SAR              
3. ขออนุมัติจัดโครงการ             
4. ประเมินหนวยงานยอย             
5. สรุป CAR             

 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 รายงานการประเมินตนเองของทุกหนวยงานยอย ปการศึกษา 2550 
9.2 รายงานผลการประเมิน/ตรวจสอบของทุกหนวยงานยอย ปการศึกษา 2550 

 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
หนวยงานยอยของคณะเภสัชศาสตร มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี หรือ 3.50 ขึ้นไป  

 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา            
(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

ดัชนีและเกณฑที่ใชในการประเมินยังไมครอบคลุม (ขอมูลยอนกลับจากผูประเมิน) 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
   ปรับ – เลือกตัวบงชี้ใหสอดคลองและครอบคลุมภารกิจของหนวยงานยอย  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 114 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร  รอบ

การประเมินปการศึกษา 2550 
 
3.  ผูรับผิดชอบ งานนโยบายและแผน  หนวยประกันคุณภาพการศึกษา   
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ต้ังแตป พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่ 47  48  49  และ 50  
และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจุบัน  คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการจัดระบบ  
กลไก  และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  หนึ่งในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ดังกลาว คือ การจัดกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร  ซึ่ง
เปนกิจกรรมที่สงผลใหคณะเภสัชศาสตรไดรับขอมูลยอนกลับอันเปนประโยชนอยางสูงตอการปรับปรุง / พัฒนาการ
ดําเนินงานใหดีย่ิงขึ้นอยางเปนระบบ 

คณะเภสัชศาสตรจึงไดจัดใหมีโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัช
ศาสตรขึ้นอีกวาระหนึ่ง  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) ของคณะเภสัชศาสตร  
และเพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร  ประจําปการศึกษา 2550 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) ของคณะเภสัชศาสตร  ประจําป
การศึกษา 2550 

5.2 เพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร ประจําปการศึกษา 2550 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 คณะเภสัชศาสตรมีกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550 
6.2 คณะเภสัชศาสตรมีขอมูลยอนกลับจากคณะกรรมการ  เพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯ ใหดี

ย่ิงขึ้น 
 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
 งบประมาณทั้งส้ิน 40,200 บาท (ส่ีหมื่นสองรอยบาทถวน) ดังนี้ 

7.1 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
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7.2 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 39,200 บาท (สามหมื่นเกาพันสอง
รอยบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนกรรมการประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย (3,000 บาท x 2 วัน x 2 

คน) 
 12,000 

2. คาตอบแทนกรรมการประเมินภายนอกคณะฯ (1,500 บาท x 2 วัน x 2 คน)  6,000 
3. คาเดินทางกรรมการประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย  8,000 
4. คาที่พักกรรมการประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย (1,000 บาท x 2 วัน x 2 คน)  4,000 
5. คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ (100 บาท x 2 วัน x 4 คน)  800 
6. คาอาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ (25 บาท x 4 คน x 4 มื้อ)  400 
7. คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูรวมโครงการ (25 บาท x 80 คน x 2 มื้อ)  4,000 
8. คาเล้ียงรับรองคณะกรรมการ  2,000 
9. คาของที่ระลึกคณะกรรมการ  2,000 
10. คาเอกสารและวัสดุ 1,000  

รวม 1,000 39,200 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 40,200  บาท 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ประชุมผูที่เกี่ยวของในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของ
คณะเภสัชศาสตร  ประจําป
การศึกษา 2549 

            

จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของคณะเภสัชศาสตร  
ประจําปการศึกษา 2549 

            

ติดตอประสานงาน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้ง
จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

กิจกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะเภสัชศาสตร  ประจําป
การศึกษา 2549 

            

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง/
ตรวจสอบของคณะเภสัชศาสตร  
ประจําปการศึกษา 2550 

            

จัดทํารายงานประจําป (YAR) 
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร  ปการศึกษา 2550 
9.2 รายงานการประเมิน / ตรวจสอบของคณะเภสัชศาสตร  ปการศึกษา 2550 
9.3 จํานวนผูเขารวมรับฟงผลการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามากกวารอยละ 50 

ของบุคลากรทั้งหมด 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

คณะเภสัชศาสตร ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 
 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน
ในปน้ี 

  - 
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 โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ  ภ. 115 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2550 
 
3.  ผูรับผิดชอบ  งานนโยบายและแผน  หนวยประกันคุณภาพการศึกษา   
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ต้ังแตป พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่ 47  48  49  และ 50  
และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจุบัน  คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการจัดระบบ  
กลไก  และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  หนึ่งในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
เภสัชศาสตรไดดําเนินการอยางตอเนื่อง คือ การติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เปนกิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)  ดวยเหตุนี้  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงไดจัดใหมีการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต
และผูใชบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้นตอเนื่องจากปที่แลว  เพ่ือใหไดขอมูล
สําหรับพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสังคมยิ่งขึ้นตอไป 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือติดตามผลผลิตของคณะเภสัชศาสตร  ประจําปการศึกษา 2550 
5.2 เพ่ือติดตามความพึงพอใจของผูใชเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ปการศึกษา 2550 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 คณะเภสัชศาสตรมีการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
6.2 คณะเภสัชศาสตรมีขอมูลยอนกลับทั้งจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิตของตน  ในการปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของสังคม 
 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
 งบประมาณทั้งส้ิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ดังนี้ 

7.1 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถวน) 

7.2 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดคาสาธารณูปโภค จาํนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
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คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 

1. คาเอกสารและวัสดุ 4,000  
2. คาใชจายในการจัดสงแบบสอบถาม  1,000 

รวม 4,000 1,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 5,000  บาท 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 
กิจกรรม 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
ประสานงานกับฝายกิจการนิสิต
และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  เพ่ือขอชื่อและที่
อยูบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปการศึกษา 2549 

            

จัดทําและสงแบบสอบถาม             
วิเคราะหขอมูล             
รายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

สรุปรายงานการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ปการศึกษา 2550 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
  - 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ  ภ. 116 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิชาการ และหนวยประกันคุณภาพการศึกษา   
 
4.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ต้ังแต พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 6 เรื่องคุณภาพ  มาตราที่ 47  48  49  
และ 50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจุบัน  คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการ
จัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ตามปฏิบัติการที่ดีของดัชนีที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  ในองคประกอบคุณภาพที่เนนกระบวนการ  ตามแนวทาง
การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการพัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนทุก
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพ  มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ  มีการ
บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  การประเมินหลักสูตรเปน
สวนสําคัญอันสงผลตอปฏิบัติการที่ดี  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงจัดโครงการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาทุกหลักสูตรขึ้น  เพ่ือใหเกิดขอมูลยอนกลับจากผูเรียน  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสังคมตอไป 

 
5. วัตถุประสงค 

เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตรในมุมมองของนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 มีการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร 
6.2 คณะเภสัชศาสตรมีขอมูลยอนกลับจากนิสิตเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 

 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
 งบประมาณทั้งส้ิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) ดงันี้ 

7.1 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 

7.2 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 
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คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 

1. คาเอกสารและวัสดุ 5,000  
2. คาใชจายในการประมวลและวิเคราะหผล  2,000 

รวม 5,000 2,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 7,000  บาท 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ประสานงานกับประธาน
หลักสูตรตางๆ เพ่ือรับทราบ
เวลาที่เหมาะสมในการเก็บ
ขอมูล 

            

2. จัดทําแบบเก็บขอมูล             
3. ดําเนินการเก็บขอมูลจากนิสิต
ชั้นปสุดทายของแตละ
หลักสูตร 

            

4. วิเคราะหขอมูลและรายงานตอ
ผูที่เกี่ยวของ 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

สรุปรายงานการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
  - 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดข้ึนในปน้ี 
- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ  ภ. 117 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะเภสัชศาสตร  ปงบประมาณ 2551 
 
3.  ผูรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนคณะเภสัชศาสตร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ตอเนื่องกันมาตั้งแตเริ่มกอต้ัง
คณะฯ  และไดมีการดําเนินงานตามแผนงานมาโดยตลอด  อยางไรก็ตาม ยังขาดการติดตามและประเมินแผนงานอยาง
สม่ําเสมอ  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร จึงจัดใหมีโครงการโครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะเภสัชศาสตร  
ปงบประมาณ 2549 ขึ้นทุก 3 เดือน เพ่ือใหผูบริหารไดรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน  และสามารถประเมิน
แผนงานเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือใหผูบริหารวิเคราะหความเหมาะสมของแผนงานไดอยางทันเหตุการณ 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผนงานของคณะเภสัชศาสตร  ปงบประมาณ 2551 
5.2 เพ่ือประเมินแผนงานของคณะเภสัชศาสตร  ปงบประมาณ 2551 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 คณะเภสัชศาสตรมีการติดตามและประเมินแผนงานอยางสม่ําเสมอ 
6.2 ผูบริหารคณะเภสัชศาสตรมีขอมูลชวยในการตัดสินใจอยางทันเหตุการณ 

 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 

รายการ งบประมาณ
แผนดิน 

เงินรายได
คณะฯ 

คาเอกสารและวัสดุ 5,000  
รวม 5,000 - 

รวมท้ังสิ้น (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ)  5,000   บาท  (หาพันบาทถวน) 
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8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 

กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ประมวลโครงการที่ทําการ
ติดตามในแตละไตรมาศ 

            

2. จัดสงแบบสํารวจเพื่อ
ติดตามโครงการ 

            

3. จัดทําสรุปรายงานตอที่
ประชุมกรรมการประจํา
คณะเภสัชศาสตร 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร  ซึ่งมีสวนของการติดตามและประเมินแผนงาน
ปรากฏอยู  ทุก 3 เดือน 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

- 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา           

(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
การสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินแผนงานลาชากวากําหนด  เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการตอบ

แบบสอบถามลาชา 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
หามาตรการเรงรัดผูรับผิดชอบโครงการใหตอบแบบสอบถามตามกําหนด เชน การโทรศัพทติดตามทุกวัน

เมื่อพนกําหนดสง 
 



 67 
 

 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 118 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 
 
3.  ผูรับผิดชอบ งานนโยบายและแผน 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายใตแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนแผนฯ ที่ถายทอดมาจากแผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร  ที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาโดยตลอด 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง  คณะเภสัชศาสตรจึงจัดใหมีโครงการจัดทําแผนแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ 2552 ขึ้น  เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว 

 
5. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

คณะเภสัชศาสตรมีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 
 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

งบประมาณทั้งส้ิน 7,400 บาท (เจ็ดพันส่ีรอยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

7.2  งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา          
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุมอบรมสัมมนา) จํานวน 6,400 บาท (หกพันส่ีรอย
บาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 
 คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 80 คน) - 2,400 
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 2 มื้อ x 80 คน) - 4,000 
 คาเอกสารและวัสดุ 1,000 - 

รวม 1,000 6,400 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 7,400  บาท 
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8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 

กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ประสานงานเพื่อกําหนดวัน
และสถานที่จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 

            

2. ดําเนินการประชุม              
3. สรุปและจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ 
2552 เสนอตอผูที่เกี่ยวของ 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 50 ของเปาหมาย (เปาหมาย 80 คน) 
9.2 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา            

(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค                     ท่ี

อาจเกิดข้ึนในปน้ี 
- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 119 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 
 
3. ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกอใหเกิดปญหา
การพัฒนาอยางมากมาย เชน ปญหาดานครอบครัว ยาเสพติด และปญหาศีลธรรมซึ่งลวนแตกระทบตอชีวิตและ
การศึกษาของนิสิตไดโดยงาย  เนื่องจากนิสิตในมหาวิทยาลัยสวนใหญตองอยูหางไกลครอบครัวซึ่งเปนแหลงให
คําปรึกษาที่สําคัญ  ดังนั้น ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
อาจารยที่ปรึกษา  เนื่องอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษาแกนิสิตในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา กฏระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถายทอดขอมูลขาวสารรวมทั้งสิทธิประโยชนที่นิสิตพึงทราบ การปฏิบัติตน
เมื่อเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย การแนะแนวดานวิชาชีพ การเขารวมกิจกรรมนิสิต รวมทั้งดูแลในดานความประพฤติ
และดานจิตใจและดานจิตใจเมื่อนิสิตมีปญหาและตองการความชวยเหลือ  ระบบอาจารยที่ปรึกษาอันเขมแข็ง จึงเปนกล
จักรที่สําคัญในการผลักดันใหนิสิตสําเร็จการศึกษาไดตามที่มุงหวังและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ และเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษ ตาม
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 5 ป (50-54) ของคณะเภสัชศาสตร  จึงเห็นสมควรใหมีการจัดโครงการพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษาขึ้นเพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษามีความเขาใจและปฏิบัติหนาที่ตามคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดี 
อยางมีจรรยาบรรณ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมทั้งการศึกษาและจิตใจของนิสิตคณะเภสัชศาสตรตลอดจนศีลธรรม และ
จริยธรรมควบคูกันไป เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในอนาคต  

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาไดทราบถึงบทบาท หนาที่ ขอปฏิบัติ รวมท้ังเทคนิคหรือแนวทางในการให
คําปรึกษา ของอาจารยที่ปรึกษา 

5.2 เพ่ือใหนิสิตมีความพรอมในการเรียนรูและดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 อาจารยที่ปรึกษาไดทราบถึงบทบาท หนาที่ ขอปฏิบัติของอาจารยที่ปรึกษารวมถึงเทคนิคหรือแนวทางใน

การใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ 
6.2 นิสิตมีความรูความเขาใจเรื่องราวอันจําเปนตอการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง

เหมาะสม 
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7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 15,000  บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ประเมินอาจารยที่ปรึกษาภาคตน
และภาคปลาย 

            

2. ประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา             
3. อบรมสัมนาเพื่อพัฒนาอาจารยที่

ปรึกษา 
            

4. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 

            

5. ประชุมคณะกรรมการฯ จัดเตรียม 
สรุปและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ 

            

 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 มีรายงานผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาครบทุกทาน 
9.2 มีจํานวนอาจารยที่ปรึกษาเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 60 ของจํานวนอาจารยที่ปรึกษานิสิตทั้งหมด 

 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
10.2 นิสิตมีความเขาใจและเชื่อมั่นในการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 

 

11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 

มีผูเขารวมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา (โครงการนิสิตพบอาจารย      
ที่ปรึกษา)จํานวนนอยกวาที่คาด อาจเนื่องจากคณาจารยมีภาระงานมาก 
 

12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในปน้ี 

ปรับรูปแบบกิจกรรมใหมีความนาสนใจ หรือใหนิสิตที่ปรึกษาเปนผูสรางกิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

………………………………………… 
 

1. รหัสโครงการ ภ. 120 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 
 
3. ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
 
4. หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้นอาจเริ่มมา
จาก เอกชนหรือคณะบุคคลทําเปนตัวแบบ แลวตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอกันมา วัฒนธรรมยอมเปล่ียนแปลง
ตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐหรือคนพบส่ิงใหม วิธีใหม ที่ใชแกปญหาและตอบสนองความตองการของ
สังคมไดดีกวา ซึ่งอาจทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และในท่ีสุดอาจเลิกใชวัฒนธรรมเดิม ดังนั้นการรักษาหรือ
ธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมเดิมจึงตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุค
สมัย อยางไรก็ดีในปจจุบันสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการรับวัฒนธรรมและสรางวัฒนธรรมใหมอยางรวดเร็ว จนใน
บางครั้งก็ทําใหสังคมหลงลืมวัฒนธรรมไทยอันเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศไปมาก 
 ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาติไทย จึงไดจัดโครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ นี้ขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริม
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และคานิยมอันดีงามแกนิสิตและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร  รวมท้ัง
มุงเนนใหนิสิตและบุคคลากรตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินและคุณคาความเปนไทย รวมถึงการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม กิจกรรมตางๆภายใตโครงการนี้ เพ่ือใหนิสิตและบุคลากรภายในคณะไดตระหนักถึงความสําคัญและรวมใจ
กันอนุรักษวัฒนธรรมไทยในดานตางๆ และเพ่ือใหเกิดการสืบสานและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมไทยสืบเนื่องไปในอนาคต   
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

5.2 เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป 
5.3 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณี
ไทย 

6.2 การใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอยาง
สม่ําเสมอดวยความตระหนักถึงความสําคัญ 

6.3 สัมพันธภาพอันดีระหวางบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร 
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7.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. สงเสริมการแตงกายแบบไทย

ของบุคลากร 
            

2. อนุรักษส่ิงแวดลอม หรือ 
สงเสริมใหเกิดการทําดีตอบ
แทนแผนดิน 

            

3. รณรงคการใชภาษาไทยให
ถูกตองและเหมาะสม 

            

4. ประกวดรองเพลงไทย-ลูกทุง             
5. รณรงคใหนิสิตแตงกายสุภาพ 

เรียบรอย ถูกระเบียบ 
            

6. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝงทัศนคติที่ดี 

            

7. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ทางศาสนาตางๆ 

            

8. เขารวมกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ตางๆ ทั้งภายในและนอกคณะ 

            

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 มีจํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมที่คณะรวมกันจัดขึ้นอยางนอย 10 โครงการ 
9.2 บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตรเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยในทุก

โครงการอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนผูเขารวมโครงการที่กําหนดไว 
9.3 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินโครงการ 

 
10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
10.2 นิสิตและบุคลากรใหความรวมมือในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยอยางสม่ําเสมอ 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

………………………………………… 
 

1. รหัสโครงการ ภ. 121 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการการเตรียมความพรอมการแนะแนววิชาชีพและการศึกษาตอ 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันวิชาชีพเภสัชกรรมมีบทบาทหลายดานในสังคมและสุขภาพ เชน งานเภสัชกรรม โรงพยาบาล ซึ่ง
เปนบทบาทในการปรุงยาหรือเตรียมยา และการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ งานกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
โดยการจัดจําหนาย พรอมทั้งใหบริการแนะนําดานยาและสุขภาพ รวมท้ังงานเภสัชกรรมในระดับอุตสาหกรรมและการ
ควบคุมคุณภาพ วิชาชีพเภสัชกรรมมีทิศทางในการพัฒนาวิชาชีพที่เดิมมุงเนนผลิตภัณฑเปนการพัฒนางานดาน  
เภสัชกรรมคลินิก ซึ่งผูปวยเปนศูนยกลางของการใหบริการและเภสัชกรรมปฏิบัติ อันนําไปสูการใหการบริบาลทาง
เภสัชกรรม  ซึ่งในแตละปการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ไดมีผลิตเภสัชกรปอนสูสังคมเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่ตามสาย
วิชาชีพ และมีจํานวนไมนอยที่สนใจศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนความรูกอนปฏิบัติงานจริง หรือศึกษาตอภายหลังจากแสวงหา
ประสบการณในวิชาชีพในระยะหนึ่งมากอน 

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนา
วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาตอ เพ่ือใหนิสิตเภสัชศาสตรไดมีความรูและความเขาใจในวิชาชีพและเลือกปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสมกับตนเอง สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม  ซึ่งเปนการเตรียมความ
พรอมของนิสิตกอนปฏิบัติงานจริง หรือเตรียมตัวกอนการศึกษาตอ   คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึง
เห็นสมควรใหมีการจัดโครงการเตรียมความพรอม การแนะแนววิชาชีพและการศึกษาตอ เพ่ือเตรียมความพรอมของ
นิสิตกอนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  นอกจากนี้ สวนหนึ่งของโครงการนี้ จะเปน
การอบรมเพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตในการสมัครงาน เชน การเขียนใบสมัครและประวัติสวนตัว การสัมภาษณ
งาน  รวมท้ังยังจัดใหมีการบรรยาย มารยาททางสังคมเพื่อเตรียมนิสิตใหพรอมตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถ
เขาสูสังคมไดอยางมั่นใจ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในวิชาชีพที่ย่ังยืนและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและการสาธารณสุข
ตอไปในอนาคต 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนิสิตไดรับขอมูลขาวสาร ทั้งในดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ อยางตอเนื่อง 
5.2 เพ่ือเตรียมความพรอมของนิสิตกอนการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาตอ 
5.3 เพ่ือเตรียมความพรอมของนิสิตสําหรับการสมัครงานและการทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับการใหคําปรึกษาดานการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอ อยางตอเนื่อง 
6.2 นิสิตมคีวามมั่นใจและพรอมในการเตรียมตัวสมัครงาน 
6.3 นิสิตมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาตอหลังจากจบการศึกษา 
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7.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 
คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน 

(โปรดระบุ) 
1. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง)  3,600  
2. คาเดินทางวิทยากร 2 ทาน  11,000  
3. คาที่พักวิทยากร (800 บาท x 2 คน)  1,600  
4. คาอาหารกลางวัน (80 คน x 30 บาท)  2,400  
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (80 คน x 15 บาท x 2 มื้อ)  2,400  
6. คาเล้ียงรับรองวิทยากร  1,200  
7. คาเอกสารและวัสดุ   2,800  

รวม  25,000  
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 25,000  บาท 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ประชาสัมพันธขาวสารดาน
การประกอบวิชาชีพและ
การศึกษาตอฯผานทาง
โฮมเพจหรือบอรด
ประชาสัมพันธ 

            

2. ใหคําปรึกษาแกนิสิตดานการ
ประกอบอาชีพและการศึกษา
ตอฯ 

            

3. จัดบรรยายแนะแนววิชาชีพ
และการศึกษาตอฯ และจัด
อบรมเพ่ือเตรียมความพรอม 
การสมัครงาน 

            

4. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ 
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตรผาน

โฮมเพจและบอรดประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
9.2 มีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการแนะแนวดานตางๆ  
9.3 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือศึกษาตอ รวมกันมากกวารอยละ 80 

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 นิสิตรับทราบขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตรอยางสม่ําเสมอ 
10.2 นิสิตไดรับคําปรึกษาดานการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตรอยาง  ถูกตองและ

เหมาะสม 
 

10. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
 นิสิตมีภาระการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพและกิจกรรมดานการศึกษานอกสถานที่ ทําใหเปนอุปสรรคตอการหา

ระยะเวลาการจัดอบรมที่เหมาะสม 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน  

ในปน้ี 
12.1 จัดประชุมอบรมพรอมกัน ทั้งการแนะแนววิชาชีพและการศึกษาตอฯและอบรมเพ่ือเตรียมความพรอม

สําหรับการสมัครงาน 
12.2 จัดการอบรมตนภาคการศึกษาที่ 2 เพ่ือใหนิสิตไดเตรียมพรอมกอนการดําเนินการสมัครงาน 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

………………………………………… 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 122 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการฝกอบรม สรางเสริมทักษะนิสิตตอการจัดกิจกรรม และการประกันคุณภาพ 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   
 
4. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมของนิสิตนับเปนสวนหน่ึงของการพัฒนานิสิตคูกับการพัฒนาดานการศึกษา นิสิตที่มีคุณภาพ
จึงจําเปนตองมีความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม  นิสิตคณะเภสัชศาสตรมี
การจัดกิจกรรมนิสิตภายใตการดําเนินการของสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร  และกิจกรรมสวนหนึ่งอยูภายใตการดูแลของ
ชมรมตางๆภายในคณะเภสัชศาสตร  การจัดโครงการฝกอบรม สรางเสริมทักษะนิสิตตอการจัดกิจกรรม นี้  จะชวยให
นิสิตไดรูจักขั้นตอนการทํางานและสามารถปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการเรียนรู การวางแผนและการ
ดําเนินการตามขั้นตอนอยางเหมาะสมพรอมทั้งสามารถเรียนรูปญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแกไขได  นอกจากนี้ เพ่ือให
นิสิตไดมีความรู ความเขาใจ ในระบบประกันคุณภาพ และสามารถนํากระบวนการคุณภาพไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมหรือโครงการนิสิตได  ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดกิจกรรมนิสิต  จึงเห็นควรใหมีการจัดอบรมดังกลาวขึ้น  นอกจากนี้ ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางกลุมนิสิตที่ตองทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน และสงผลใหการดําเนินกิจกรรม
ตางๆของนิสิตลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดทราบถึงวิธีการบริหารโครงการ/กิจกรรมนิสิตคณะเภสัชศาสตร 
5.2 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการตาง ๆ ของกิจกรรมนิสิต ประจําปการศึกษา 2551 
5.3 เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดทราบถึงปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาของแตละฝายในสโมสรนิสิต 

และชมรม คณะเภสัชศาสตร 
5.4 เพ่ือใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพ และนํากระบวนการคุณภาพไปใชในการ

พัฒนากิจกรรมหรือโครงการ 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตเขาใจขั้นตอนการบริหารโครงการ/กิจกรรมนิสิต 
6.2 นิสิตรับทราบ โครงสรางและหนาที่ รวมทั้ง ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาของแตละฝาย ของ

คณะกรรมการสโมสรนิสิต 
6.3 ไดแผนปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2551 
6.4 นิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และนํากระบวนการคุณภาพไปใชในการพัฒนา

กิจกรรมหรือโครงการ 
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7.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ 

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 59,100 บาท (หาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน............. 

(โปรดระบุ) 
1. คาตอบแทนวิทยากร 500 บาท x 6 ชม.  3,000  
2. คาเชารถ คาน้ํามันรถ  10,000  
3. คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 2 คน x 400 บาท x 2 วัน  1,600  
4. คาที่พักนิสิต 80 คน x 100 บาท x 1 คืน              

คาที่พักอาจารยและเจาหนาที่  
      10 คน x 800 บาท x 1  คืน 

 16,000  

5. คาอาหาร และอาหารวางนิสิต                            
80 คน x 100 บาท x 2 วัน 
อาจารยและเจาหนาที่ 10 คน x 500 บาท x 2 วัน 

 26,000  

6. คาเอกสารและวัสดุ   2,500  
รวม  59,100  

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 59,100  บาท 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ

และงบประมาณ 
            

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนและมอบหมาย
หนาที่รับผิดชอบ 

            

3. ดําเนินการอบรมสัมนา รับ
ฟงบรรยายจากวิทยากร
และประชุมกลุมยอยเพ่ือ
เขียนแผนปฏิบัติการ 

            

4. สรุปผลและประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ 
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9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 มีนิสิตเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 50 ของจํานวนคณะกรรมการสโมสรนิสิต และคณะกรรมการบริหาร

ชมรมคณะเภสัชศาสตร 
9.2 มีแผนงานและรางโครงการตาง ๆ ในงานกิจกรรมนิสิต ของคณะเภสัชศาสตรตลอดปการศึกษา 2551 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 นิสิตเขาใจถึงโครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการสโมสรนิสิต และคณะกรรมการบริหารชมรม 
10.2 นิสิตสามารถบริหารโครงการที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
 จํานวนนิสิตเขารวมรอยละ 50  เนื่องจากจัดโครงการชวงปดภาคเรียน ทําใหนิสิตไมสามารถเขารวมได 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน  

ในปน้ี 
 วางแผนลวงหนา เพ่ือใหสามารถกําหนดชวงเวลาที่นิสิตสามารถเขารวมไดมากที่สุด 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 123 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิตคณะเภสัชศาสตร 
 
3. ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   
 
4. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรไดสงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองกับการสงเสริมวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
บุคลิกภาพ สงเสริมสุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพ็ญประโยชนอยางครบถวน  อยางไรก็ดี
นอกจากกิจกรรมตางๆ ของทางคณะเภสัชศาสตรและมหาวิทยาลัยแลว  นิสิตยังมีความตองการจัดกิจกรรมที่ตนเองมี
ความสนใจโดยใชเวลาวางจากการศึกษาเลาเรียนมาดําเนินกิจกรรมดังกลาว เปนกลุมยอยในรูปของชมรม  ซึ่งในป
การศึกษา 2551  มีชมรมของกลุมนิสิตคณะเภสัชศาสตร ทั้งหมด 5 ชมรม คือ ชมรมดนตรีไทย ดนตรีสากล รักษ
สมุนไพร รักษสุขภาพ และถายภาพ  ซึ่งทุกชมรมมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองตอนโยบายทั้งของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย  ดังนั้นฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดกิจกรรมนิสิต ภายใตการดําเนินงานของชมรม  จึงเห็นควรใหมีการสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิตคณะเภสัชศาสตร
ขึ้น เพ่ือใหกิจกรรมชมรมสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง  ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาชมรมและฝาย
กิจการนิสิต  ทั้งนี้เพ่ือสงเสริมใหนิสิตไดจัดกิจกรรมอยางเหมาะสมและใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลจาก
ยาเสพติดและกิจกรรมอื่นที่ไมเหมาะสม 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและการทํางานเปนกลุมของสมาชิกในชมรม 
5.2 สงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองกับการสงเสริมวิชาการ สงเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ สงเสริม

สุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพ็ญประโยชน 
5.3 สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทํากิจกรรมแกนิสิตอันเปนพ้ืนฐานในการทํางาน  

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิต/สมาชิกชมรมมีทักษะในการดําเนินกิจกรรม และสามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
6.2 นิสิต/สมาชิกชมรมสามารถสรางสรรกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชมรม คณะฯ มหาวิทยาลัยหรือสังคม 

 
7. งบประมาณ  

เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 
การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) 
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8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. แตละชมรมเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณ 

            

2. แตละชมรมประชุม
คณะกรรมการเพื่อวางแผน
และมอบหมายหนาที่
รับผิดชอบ 

            

3. กิจกรรมนิทรรศการชมรม             
4. จัดกิจกรรมตามโครงการที่

ไดรับอนุมัติ 
            

5. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานของทุกชมรม 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 ทุกชมรมมีการดําเนินกิจกรรมอยางนอย 1 กิจกรรม 
9.2 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมชมรม 
9.3 มีจํานวนนิสิตที่เขารวมเปนสมาชิกประจําชมรมอยางนอย 30 คน  

 
10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 นิสิตตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูการทํางานผานการทํากิจกรรมชมรมและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

10.2 นิสิตใหความสนใจ เรียนรูและสรางประสบการณชีวิตจากการทํากิจกรรมชมรมอยางสรางสรรคและมี
อิสระทางความคิด 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

การจัดกิจกรรมในบางชมรมมีความลาชา หรือไมไดจัดตามแผน เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบชมรม 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน  

ในปน้ี 
12.1 ประธาน-สมาชิกชมรม รวมวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการในแตละชมรม 
12.2 อาจารยที่ปรึกษาชมรมติดตามดูแลการดําเนินโครงการของชมรม 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 124 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต 
 
3. ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   
 
4. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมของนิสิตนับเปนการสนองนโยนายการพัฒนานิสิตคูกับการพัฒนาดานการศึกษา นิสิตที่มี
คุณภาพจึงจําเปนตองมีความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัย
นเรศวรไดสงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองกับการ    สงเสริมวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ สงเสริม
สุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพ็ญประโยชนอยางครบถวน ทั้งนี้กิจกรรมนิสิตจะชวยใหนิสิตมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีการพัฒนาความคิด มีทักษะในการงานและสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ
คุณธรรมที่ดีงามทั้งในวิชาชีพและสังคม และมีความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน  

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนากิจกรรม
นิสิต โดยเปนสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและการทํางานเปนกลุมใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตเภสัชศาสตรขึ้นเพ่ือพัฒนานิสิตใหเปน
บัณฑิตเภสัชศาสตรที่มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ภายใตการ
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและการทํางานเปนกลุมใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

5.2 สงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองกับการสงเสริมวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ สงเสริม
สุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพ็ญประโยชนอยางครบถวน 

5.3 สนับสนุนใหนิสิตมีความคิดริเริ่มในการสรางกิจกรรมใหม และพัฒนากิจกรรมเดิมที่มีอยูใหเปนไปในแนว
สรางสรรค 

5.4 สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทํากิจกรรมแกนิสิต ปลูกฝง และพัฒนาบุคลิกภาพ 
จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามทั้งในวิชาชีพและสังคมแกนิสิต  

5.5 เสริมสรางใหนิสิตไดตระหนัก และรักในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม 
5.6 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิต บุคคลากร คณาจารย และบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร 
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 นิสิตมีทักษะในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  สามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ รับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนและจัดระบบการทํางานโดยมีการแบงเวลาอยางเหมาะสมโดยอาศัยพ้ืนฐานการทํากิจกรรม
กลุม  

6.2 นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทอันดีงาม เขาใจวิถีการดําเนินชีวิตและภูมิปญญาพ้ืนบานของไทย 
และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการทํางาน  

 
7.  งบประมาณ  

เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ 
จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 
 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
ดานเสริมสรางทักษะและประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1. โครงการแนะแนวการเรียน

และสงเสริมวิชาชีพ 
            

2. โครงการคายเยาวชนฤดูรอน             
3. โครงการสัปดาหเภสัชกรรม             

4. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร             
ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ถูกตอง  
5. โครงการปฐมนิเทศนิสิตและ

ปฏิญานตน(กินยาหมอ) 
            

6. โครงการรับนองสโมสรนิสิต
เภสัชศาสตรแหงประเทศไทย 
(สนภท.) 

            

7. โครงการประชุมเชียร             
8. งานวันรับปริญญา             
9. งานวันขึ้นปใหม             
10. โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมนิสิต 
            

11. โครงการเลือกตั้งประธาน
สโมสรนิสิต 
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 ตารางการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ดานบําเพ็ญประโยชนและพัฒนาสังคม (ตอ) 
12. โครงการคายเภสัชฯ อาสา

พัฒนา 
            

13. โครงการบําเพ็ญประโยชนและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

            

ดานสงเสริมสุขภาพและการกีฬา 
14. งานกีฬาเภสัชสัมพันธ              
15. งานกีฬาสัมพันธเภสัช             
16. งานกีฬา Health Sciences             
17. งานกีฬามหาวิทยาลัย             
ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
18. โครงการวันไหวครูและทําบุญ

คณะฯ 
            

19. โครงงานงานลอยกระทง             
 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.4 มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ รอยละ 80 
9.5 มีรายงานสรุปและการประเมินผลการดําเนินงานของทุกโครงการที่จัด 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 นิสิตตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูและการทํางานผานการทํากิจกรรมในโครงการตางๆ  
10.2 นิสิตใหความสนใจ เรียนรูและสรางประสบการณชีวิตจากการทํากิจกรรมอยางสรางสรรค 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

11.1 จํานวนนิสิตเขารวมในบางโครงการนอยกวาเกณฑที่กําหนดไว 
11.2 การขออนุมัติจัดกิจกรรมบางโครงการกระทําดวยความเรงรีบ   
11.3 ระบบการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมของนิสิต ยังไมครอบคลุมกลุมอาจารยและเจาหนาที่ 
11.4 การสรุปประเมินผลบางโครงการมีความลาชา 

 
12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน   

ในปน้ี 
12.1 จัดเตรียมโครงการตางๆ ลวงหนา และประชาสัมพันธกอนการจัดโครงการใหทั่วถึงทั้งนิสิต เจาหนาที่ 

และบุคลากร 
12.2 กระตุนสํานึก ชักชวน และชี้ใหนิสิตเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม 
12.3 กระตุนใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการติดตามการดําเนินกิจกรรม/โครงการอยางตอเนื่อง 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………………… 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 125 

2.  ชื่อโครงการ โครงการประเมินกิจกรรมนิสิตและการดําเนินงานฝายกิจการนิสิต 
 

3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   
 

4. หลักการและเหตุผล 
 ในแตละโครงการที่นิสิตคณะเภสัชศาสตรไดจัดขึ้น  สวนใหญมักไดรับการประเมินโดยนิสิตและผูเขารวม
โครงการ  อยางไรก็ดี ยังขาดขอมูลการประเมินโครงการจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการและฝายกิจการนิสิต  ซึ่งขอมูล
ดังกลาวก็นับวาเปนภาพสะทอนในอีกดานหนึ่งซึ่งจะชวยในการพัฒนากิจกรรมในครั้งตอๆ ไปของนิสิต  ใหมีความ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้เพ่ือใหการดําเนินงานดานกิจการนิสิตไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ตรงกับแนวทางการดําเนินงานของคณะฯ  ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นควรใหมี
การจัดการประเมินการดําเนินงานแตละโครงการและภาพรวมการดําเนินงานของโครงการภายใตการดําเนินงานของ
สโมสรนิสิต กิจกรรมภายใตการดําเนินงานของชมรม และการดําเนินงานภายในฝายกิจการนิสิต ขึ้น โดยผูรวม
โครงการ คือคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตและตัวแทนนิสิตจากสโมสรนิสิตฯและชมรมตางๆ  เพ่ือนําผลการประเมินที่
ไดมาเปนภาพสะทอนในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 

5.  วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือประเมินและสรุปภาพรวมการดําเนินงานของแตละกิจกรรมนิสิต และกิจกรรมฝายกิจการนิสิต 
5.2 เพ่ือประเมินการดําเนินงานของฝายกิจการนิสิต และเพ่ือใชในการพัฒนาการดําเนินงานของฝายฯ ตอไป 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ภาพสะทอนการดําเนินงานของสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร ชมรม และฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร เพ่ือ 
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ ใหมีความเหมาะสมตอไป 
 

7.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 3,600 บาท (สามพันหกรอยบาทถวน) 
คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน

(โปรดระบุ) 
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน x 20 บาท x 2 ครั้ง  1,200  
2. คาอาหารกลางวัน 30 คน x 30 บาท x 2 ครั้ง  1,800  
3. คาเอกสารและวัสดุ    600  

รวม  3,600  
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 3,600 บาท 
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8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ 

            

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการดําเนินงาน 

            

3. ประเมินผลโครงการยอย
โดยอาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมและฝายกิจการ
นิสิต 

            

4. สรุปและประเมินผล การ
ดําเนินกิจกรรมนิสิตและ
การดําเนินงานของฝาย 

            

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 จํานวนคณะกรรมการกิจการนิสิตเขารวมโครงการมากกวารอยละ 60 พรอมตัวแทนนิสิต  
9.2 รายงานการประเมินโครงการนิสิต กิจกรรมชมรมและผลการประเมินฝายกิจการนิสิตพรอมแนวทางการ

แกไข 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 การดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการของนิสิตมีระบบการติดตามและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
10.2 การดําเนินงานของฝายกิจการนิสิต มีระบบและไดรับการพัฒนาอยูเสมอ 

 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
การติดตามประเมินผลการดําเนินแตละกิจกรรม/โครงการยังไมเปนไปตามแผน 

 
12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน   

ในปน้ี 
วางแผนลวงหนา เพ่ือใหการติดตามผลสามารถทําไดอยางตอเนื่อง 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

………………………………………… 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 126 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีดานตางๆ 
อยางไมหยุดนิ่ง สงผลถึงภาพลักษณของบัณฑิตในยุคปจจุบัน ที่สังคมคาดหวังวาจะตองเปนผูที่รอบรู ใฝรู ใฝเรียน ให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม เพ่ือจะไดใชควบคุม
ตนเองใหใชองคความรูที่มีไปในทิศทางที่ถูกตองและกระแสดังกลาวทําใหบทบาทของเภสัชกรซึ่งเปนวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข และดูแลการใชยาของประชาชนใหเปนไปอยางสมเหตุสมผล มี
จําเปนที่บัณฑิตเภสัชศาสตรจะตองเปนบัณฑิตที่คิดเปนและมีการคนควาเพ่ือพัฒนาความคิดของตนใหทันกับการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือนําความรูที่ไดไปพัฒนาและปรับใชกับตนเองใหดํารงชีวิตและพัฒนาวิชาชีพใหดี
มากยิ่งขึ้นประกอบกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เปนหลักสูตรที่เนนการทํางานรวมกับ
บุคลากรทางการแพทยวิชาชีพอื่นๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
นิสิตเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมจะตองมีทั้งองคความรูที่ทันสมัย และมีมนุษยสัมพันธที่ดีเพ่ือใช
ในการประกอบวิชาชพีตอไป  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร จึงไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตรขึ้น เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมในการประกอบวิชาชีพ และเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน และเพ่ือ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะเภสัชศาสตรและนิสิตที่กําลังจะจบการศึกษาในปการศึกษา 2550   
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบวิชาชีพของนิสิตที่กําลังจะจบการศึกษา 
5.2 เพ่ือสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนิสิตที่กําลังจบการศึกษา 
5.3 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะเภสัชศาสตรกับนิสิตเภสัชศาสตร 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตชั้นปที่ 6 ของคณะเภสัชศาสตรไดรับแนวทางในการดําเนินชีวิต 
6.2 นิสิตฯ มีการพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ 
6.3 นิสิตฯ สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได 
6.4 นิสิตฯ มีความสัมพันธอันดีตอกัน และตอคณะเภสัชศาสตร 
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 120,000บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) 
คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน 

(โปรดระบุ) 
1. คาตอบแทนวิทยากร  500 บาท x 6 ชม.  3,000  
2. คาเดินทางวิทยากร  6,000  
3. คาเชารถบัส  20,000  
4. คาน้ํามันเชื้อเพลิง  5,000  
5. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม                            

นิสิต (80 คน x100 บาทx3 วัน)                             
อาจารยและเจาหนาที่ (14 คน x500 บาทx3 วัน) 

 45,000  

6. คาที่พักนิสิต (80 คน x100 บาทx 2 วัน)  16,000  
7. คาที่พักอาจารยและเจาหนาที่ (14 คน x800 บาทx2 วัน)  22,400  
8. คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 1 คน x 180 บาท x 3 วัน  540  
9. คาเอกสารและวัสดุ  2,060  

รวม  120,000  
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 120,000  บาท 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ             
2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ 
            

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนและมอบหมายหนาที่
รับผิดชอบ 

            

4. ติดตามผลการจัดเตรียม
โครงการ 

            

5. ดําเนินโครงการ             
6. สรุป ประเมินโครงการ             
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9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
นิสิตชั้นปที่ 6 เขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 นิสิตชั้นปที่ 6 คณะเภสัชศาสตรไดรับแนวคิดในการพัฒนาบุคลิกภาพและการดําเนินชีวิตในสังคม 
10.2 นิสิตฯ ตระหนักถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และความสําคัญของวิชาชีพ 
10.3 นิสิตฯ เกิดความสัมพันธอันดีตอกัน และตอคณะเภสัชศาสตร  

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา  

เนื่องจากการจัดกิจกรรมนอกสถานที่คอนขางไกล ทําใหมีคาใชจายสูงเกินงบประมาณที่ต้ังไว ทําใหนิสิตตอง
รับภาะระคาใชจายสวนเกิน 

 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
เสนอแนะใหนิสิตจัดกิจกรรมในสถานที่ที่ไมไกลมากนัก เพ่ือลดคาใชจาย 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 127 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการเกียรติบัตรและทุนการศึกษานิสิตที่ทําคุณงามความดี 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตนักเรียนมัธยมเขาสูชีวิตนิสิตมหาวิทยาลัย 
เปนผลใหเกิดการปรับตัวทั้งดานสังคม อารมณและจิตใจ การศึกษาเปนเรื่องของการเรียนรูและอาศัยพัฒนาการ การที่
นิสิตตั้งใจศึกษา มีพัฒนาการดานการเรียน จึงสมควรไดรับการยกยอง  อีกทั้งนิสิตที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตที่มีบทบาทตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ อันเปนพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพ
และการเรียนรูการทํางานเปนหมูคณะ จึงเปนส่ิงที่นายกยองและประกาศเกียรติคุณใหเปนแบบอยางเชนกัน  ดังนั้น
ฝายกิจการคณะเภสัชศาสตรจึงไดจัด โครงการเกียรติบัตรและทุนการศึกษานิสิตที่ทําคุณงามความดีขึ้น เพ่ือสนับสนุน
ใหนิสิตคณะเภสัชศาสตรที่ประกอบคุณความดีในดานตางๆ ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ  โดยจะไดมอบเกียรติบัตร
แกนิสิตคณะเภสัชศาสตรที่มีผลการเรียนดี เพ่ือที่นิสิตจะไดมีกําลังใจในการศึกษา และมอบเกียรติบัตรพรอม
ทุนการศึกษาเปนรางวัลแกนิสิตที่มีความประพฤติดี มารยาทเรียบรอย และปฏิบัติตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือยกยองใหเปนแบบอยางที่ดีของเพ่ือนนิสิต และเพ่ือเปนการตอบสนองตอนโยบายรณรงคการแตงการถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย โครงการนี้จะไดมอบเกียรติบัติและทุนการศึกษาแกนิสิตชั้นปที่แตงกายถูกระเบียบอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือใหนิสิตไดมีกําลังใจในการปฏิบัติตนตามกรอบที่ดีตอไป และยังเปนแบบอยางที่ดี  นอกจากนี้ นิสิตที่เปนนัก
กิจกรรม ซึ่งไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม อันเปนประโยชนตอสวนรวมอยางตอเนื่อง และรูจักฝกฝนตนเองให
เปนบุคคลอันเปนประโยชน ก็จะไดรับการเชิดชูเกียรติเชนกัน  การประพฤติปฏิบัติแตคุณงามความดี ไมจําเปนตอง
เกิดขึ้นภายในคณะหรือมหาวิทยาลัยเทานั้น  เพ่ือเปนการยกยองเกียรติคุณแกนิสิตที่ทําคุณงามความดีแกสังคม  
โครงการนี้จะมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแกนิสิตที่นิสิตที่มีผลงานและไดรับการยกยองจากหนวยงานหรือ
ประชาชนภายนอกเชนกัน   
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือนิสิตที่มีผลการเรียนดีมีกําลังใจในการศึกษาและเปนแบบอยางที่ดีแกเพ่ือนนิสิต 
5.2 เพ่ือเปนการยกยองนิสิตที่หรือมีพฤติกรรม มารยาทเรียบรอย และปฏิบัติตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย 
5.3 เพ่ือยกยองนิสิตชั้นปที่แตงกายถูกระเบียบ ใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน 
5.4 เพ่ือใหนิสิตที่ทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอทางคณะและสวนรวมไดมีกําลังใจในการทํากิจกรรมและเปน

แบบอยางที่ดีในการเรียนรู 
5.5 เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติแกนิสิตที่ทําคุณงามความดีแกสังคมใหเปนที่ประจักษ 
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 นิสิตเภสัชศาสตรที่มีผลการเรียนดีมีกําลังใจในการศึกษา 
6.2 นิสิตที่ทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอทางคณะและสวนรวมไดมีกําลังใจในการทํากิจกรรม 
6.3 นิสิตที่มีความประพฤติดี หรือทําคุณงามความดีดานตางๆ มีกําลังใจทําดีตอไปและมีความภูมิใจในตนเอง 

 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอดุมศึกษา งานสนับสนุนการ 
จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน  25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน 
(โปรดระบุ) 

1. เกียรติบัตรและทุนการศึกษานิสิตประพฤติดี  6x1000    6,000  
2. เกียรติบัตรและรางวัลนิสิตแตงกายถูกระเบียบ (ชั้นป) 2x2000  4,000  
3. เกียรติบัตรและทุนการศึกษานิสิตนักกิจกรรม (นิสิตป 6) 

10x1000 
 10,000  

4. เกียรติบัตรและทุนการศึกษานิสิตที่ทําคุณงามความดี   2x2000  4,000  
5. คาเกียรติบัตร  1,000  

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 25,000  บาท 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

เสนอขออนุมัติโครงการ             
แตงตั้งคณะกรรมการฯ             
ดําเนินการคัดเลือกนิสิตประเภทตางๆ              
ประกาศผลการคัดเลือกและมอบเกียรติ

บัตรและรางวัล 
            

สรุปและประเมินผลโครงการ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 นิสิตที่ผลการเรียนตั้งแต 3.50 ขึ้นไปไดรับเกียรติบัตรนิสิตเรียนดีครบทุกคน 
9.2 นิสิตที่มีความประพฤติดีไดรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาครบทุกคน 
9.3 ชั้นปที่มีนิสิตแตงกายถูกระเบียบมากที่สุด ไดรับเกียรติบัตรและรางวัล  
9.4 นิสิตที่ทํากิจกรรมอยางตอเนื่องไดรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาครบทกุคน 
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10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 นิสิตที่ไดรับเกียรติบัตรมีความภาคภูมิใจและมุงมั่นที่จะศึกษาเลาเรียน และปฏิบัติตามกฏระเบียบของ

คณะฯและมหาวิทยาลัย   
10.2 นิสิตที่ทํากิจกรรมอยางตอเนื่องมีความภาคภูมิใจในส่ิงที่ตนเองยึดมั่นปฏิบัติ และเปนแบบอยางที่ดีใหแก

นิสิตรุนนอง 
10.3 นิสิตรับทราบถึงความใสใจตอนิสิตของทางคณะฯ และมีความภาคภมูิใจในคณะฯ และสถาบัน 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา  
  - 

 
12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน 

ในปน้ี 
  - 
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 โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 128 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร  
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และทบวงมหาวิทยาลัยใน 
ปการศึกษา 2544 จัดใหมีหลักสูตรปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) และ
ในป 2545 มีหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ตอมาในป 2550 มี
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) และ
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

สําหรับปงบประมาณ 2551 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรไดเปดรับนิสิตทั้งในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2550 
และภาคเรียนตน ปการศึกษา 2551 จึงไดมีความประสงคจะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตที่เขาใหมในหลักสูตรไดมีโอกาสทําความคุนเคยกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รับทราบ ขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และเพ่ือสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตดวยกันเอง และระหวางนิสิตกับคณาจารยในมหาวิทยาลัยนเรศวรใหเพ่ิมมากขึ้น คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกนี้ขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาใหมไดรับทราบขอมูล และทําความรูจักคณะเภสัชศาสตร  
มหาวทิยาลัยนเรศวร 

5.2 เพ่ือใหนิสิตไดเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
5.3 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตดวยกัน และนิสิตกับอาจารยในคณะเภสัชศาสตร 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตในหลักสูตรมีทัศนวิสัยที่ดีตอมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.2 นิสิตเกิดความเขาใจรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
6.3 เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตกับนิสิต และนิสิตกับอาจารย 
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโท-เอก) 
คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน 

(โปรดระบุ) 
1. คาอาหารและเครื่องดื่ม  9,600  

อาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท *40 คน*2 ครั้ง)  1,600  
อาหารกลางวัน (100 บาท *40 คน*2 ครั้ง)  8,000  

2.  คาวัสดุ  2,000  
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 11,600  บาท 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  ปฐมนิเทศนิสิตใหม เทอม 2              
     ปการศึกษา 2550             
2. ปฐมนิเทศนิสิตใหม เทอม 1             
    ปการศึกษา 2551             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

จํานวนอาจารยและนิสิตที่เขารวมการสัมมนา  
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

นิสิตมีความพึงพอใจในงานปฐมนิเทศ  
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  -  
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 129 

 

2. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ   
 

3. ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

4. หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีปณิธานที่จะมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และกาวสู 

ความเปนสากล การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการอยางตอเนื่องเปนส่ิงจําเปน เพ่ือใหอาจารย และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปล่ียนความรู และวิชาการใหมๆ ตลอดจนเปนเวทีใหนิสิตและอาจารยไดฝกทักษะการ
นําเสนองานวิจัยการวิเคราะหวิจารณงานวิชาการอยางสรางสรรค รวมทั้งเพ่ือใหนักวิชาการจากตางคณะและ
ตางประเทศมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู และเจรจาแสวงหาความรวมมือทางวิชาการและวิจัย 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหอาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและวิชาการใหมๆ 
5.2 เพ่ือใหอาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝกทักษะการฟงการวิเคราะหและการวิจารณงานวิชาการอยาง

สรางสรรค 
5.3 เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการ กับนักวิชาการจากตางสถาบัน 
5.4 เพ่ือเปนโอกาสใหเกิดการเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับนักวิชาการจากสถาบันตางๆ 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพ่ือใหอาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู และวิชาการใหมๆ ตลอดจนเปน
เวทีใหนิสิตและอาจารยไดฝกทักษะการนําเสนองานวิจัยและวิเคราะหวิจารณงานวิชาการอยางสรางสรรค 

 
7. งบประมาณ 

รายไดคณะเภสัชศาสตร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน 
(โปรดระบุ) 

1.  คาเดินทางวิทยากร (6 ทานตอป) 6 x 6,000  36,000  
2.  คาที่พัก (6 คน 1 คืนตอครั้ง) (6 x 800)  4,800  
3.  คาเล้ียงรับรอง  (6 x 1,000)  6,000  
4.  คาอาหารวาง (12 ครั้ง x 40 คน x 15 บาท)  7,200  
5.  คาตอบแทนในการบรรยาย (6 x 500 x 2 ชม.)  6,000  
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 60,000  บาท 
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8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. สํารวจรายชื่อ นิสิต อาจารย 
และผูเชี่ยวชาญ ทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ ที่มาเปน
ผูบรรยาน (มี.ค.-เม.ย. และ 
ก.ย.-ต.ค.) 

            

2. จัดทําตารางสัมมนาและ
เผยแพร (พ.ค. และ ต.ค.) 

            

3. จัดสัมมนาทางวิชาการ 2 ครั้ง             
4. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ  

สัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือวิทยากรจากตางสถาบันทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเดือนละ 1 ครั้งโดยเฉลี่ย 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและวิชาการใหมๆ 
10.2 อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝกทักษะการฟง การวิเคราะหและการวิจารณงานวิชาการอยาง

สรางสรรค 
10.3 เกิดการแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการ กับนักวิชาการตางสถาบัน 
10.4 ผลการประเมินจากผูเขารวมสัมมนาอยูในเกณฑดี 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา 

การที่อาจารยภายในคณะมีภาระงานสอนที่มาก ทําใหการมีสวนรวมในการสัมมนาไมตอเนื่อง  
 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน  
ในปน้ี 

การกระตุนอาจารยภายในคณะใหมีสวนรวม และเห็นความสําคัญของการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งอาจทํา
โดยการประชาสัมพันธเพ่ิมมากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 130 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมความเขมแข็งของหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรและสราง

เสริมสุขภาพ 
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการประจําหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่ในปการศึกษา 2551 เปนตนไป คณะเภสัชศาสตร จักมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งส้ิน 9 
หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 หลักสูตร และปจจุบันมี
หลายมหาวิทยาลัยที่มีการเปดหลักสูตรที่คอนขางคลายคลึงกัน ทําใหมีการแขงขันการรับนิสิตคอนขางสูง  ดังนั้น
เพ่ือใหหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตรมีความพรอมในการรับนิสิตในปการศึกษา 2551 ในทุกๆดาน จึงเห็นควรจัดใหมี
การสัมมนาเพื่อเตรียมกลยุทธในการรับนสิิต  พิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆในหลักสูตรที่ผานมา และ 
ใหมีการนํามาปรับปรุงพัฒนาใหหลักสูตรมีความเขมแข็งรวมถึงการกําหนดเปาหมายในการสรางเสริมสุขภาพเขาไป
หลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรตอไป 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆในหลักสูตรที่ผานมา 
5.2 เพ่ือเตรียมกลยุทธในการรับนิสิตในปการศึกษาตอไป 
5.3 กําหนดเปาหมายของการสรางเสริมสุขภาพในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 มีความพรอมในการรับนิสิตทุกๆดาน มีความเขมแข็งของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
6.2 มีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรที่ทําการเปดรับในปริมาณไมนอยกวารอยละ 60  ที่ต้ังเปาหมายไว 
6.3 ไดเปาหมายการสรางเสริมสุขภาพที่เขาใจรวมกันยิ่งขึ้น 

 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 180,940 บาท (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี 
จากเงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ดังนี้ 
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คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน 
(โปรดระบุ) 

1.  คาเอกสารและวัสดุ อุปกรณสํานักงาน 7,000   
2.  คาอาหาร ในการประชุมนอกสถานที่ (200 บาท * 50 คน * 5 มื้อ) 50,000   
3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 บาท x 50 คน x 4 มื้อ) 10,000   
4.  คาน้ํามันเชื้อเพลิง   10,000   
5.  คาที่พักในการไปสัมมนา  (800 บาท * 50 คน * 1 คืน) 40,000   
6.  คาเบ้ียเล้ียงคนขับรถ 180 บาท *4 วัน* 2 คน 1,440   
7.  คาตอบแทนลวงเวลา 100 บาท X 5 คน x 5 วัน  2,500  
8.  คาที่พักนอกสถานที่  (1,000 บาท * 50 คน * 1 คืน)   50,000 
9.  คายานพาหนะ   10,000 
 118,440 2,500 60,000 

รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 180,940  บาท 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการหลักสูตร เพ่ือ
กําหนดแนวคิดรวมกันในการ
เสริมความเขมแข็งของ
หลักสูตรและการรับนิสิตป
การศึกษา 2551 

            

2. สัมมนารวมเพ่ือจัดกลยุทธ
การรับนิสิตปการศึกษา 2551 
และพิจารณาปญหา/อุปสรรค
การจัดการเรียนการสอน
รวมกัน 

            

3. กําหนดแนวทางเพื่อ
ดําเนินการนําแนวคิดเรื่อง
การสรางเสริมสุขภาพใน
หลักสูตร 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

มีนิสิตเขาศึกษาต้ังแตรอยละ 60 ของเปาหมายที่ต้ังไว 
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10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 ไดหลักสูตรที่มีความพรอมในการรับนิสิต 
10.2 ไดแนวทางเพ่ือดําเนินการนําแนวคิดเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในหลักสูตรรวมกัน 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 131 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการกําหนดแนวทางการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาสู

การสรางเสริมสุขภาพ 
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

จากการที่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมไดกําหนดใหมีปรัชญาและวัตถุประสงค
หลักสูตรสงเสริมใหมีการสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือใหการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคไปในทิศทางเดียวกัน ในแตละ
สาขาวิชาของการเรียนการสอนเภสัชศาสตรจึงควรที่มีการสัมมนาหารือกันเพ่ือกําหนดเปนแนวทางการดําเนินการ
รวมกัน  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอใหจัดการประชุมระดมสมองอาจารยแตละสาขาวิชาเพ่ือกําหนด
แนวทางการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาสูการสรางเสริมสุขภาพขึ้น  
 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหแตละสาขาวิชาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมีการกําหนดการสราง
เสริมสุขภาพในสาขาวิชา 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดแนวทางเพ่ือดําเนินการนําแนวคิดเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในสาขาวิชา 
 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550 แผนงานยอยการพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาสูการสรางเสริมสุขภาพจํานวน 60,000 
บาท แบงเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน 
(โปรดระบุ) 

1.  คาอาหาร มือ้ละ 150 บาท จํานวน 50 คน 4 มื้อ   30,000 
2.  คาอาหารวาง มื้อละ 50 บาท จํานวน 50 คน 8 มื้อ   20,000 
3.  คาวัสดุสํานักงาน   8,000 
4.  คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   2,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)   60,000บาท 
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8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการหลักสูตร เพ่ือ
กําหนดแนวคิดรวมกันในการ
เสริมความเขมแข็งของ
หลักสูตรและการรับนิสิตป
การศึกษา 2551 

            

2. สัมมนา/แลกเปล่ียน/ถายทอด
ประสบการณแนวคิดเรื่องการ
สรางเสริมสุขภาพใน
สาขาวิชา 

            

3. สรุปกําหนดแนวทางเพื่อ
ดําเนินการนําแนวคิดเรื่อง
การสรางเสริมสุขภาพใน
สาขาวิชา 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

จํานวนคณาจารยในสาขาวิชาที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 50 
 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ไดแนวทางเพ่ือดําเนินการนําแนวคิดเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในสาขาวิชา 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 132 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ   
 
3. ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีปณิธานที่จะมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และกาวสู 
ความเปนสากล การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศเปนส่ิงจําเปน เพ่ือใหนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู และวิชาการใหมๆ ตลอดจนเปนเวทีใหนิสิตไดฝกทักษะการนําเสนองานวิจัย
การวิเคราะหวิจารณงานวิชาการอยางสรางสรรค รวมท้ังเพ่ือใหนักวิชาการจากตางสถาบันไดเห็นผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 นั้นใหนิสิตตองมีผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(proceeding)  ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเพ่ือใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการตอไป คณะเภสัชศาสตร จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไดฝกการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและ
วิชาการใหม ๆ 

5.2 เพ่ือใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไดมีโอกาสฝกทักษะการฟงการวิเคราะหและการวิจารณงานวิชาการอยาง
สรางสรรค 

5.3 เพ่ือใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการใหม ๆ กบันักวิชาการจากตาง
สถาบัน 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพ่ือใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู และวิชาการใหมๆ ตลอดจนเปนเวทีใหนิสิตได

ฝกทักษะการนําเสนองานวิจัยและวิเคราะหวิจารณงานวิชาการอยางสรางสรรค 
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7.  งบประมาณ 
รายไดคณะเภสัชศาสตร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน 

(โปรดระบุ) 
1.  คาเดินทาง  15,000  
2.  คาที่พักหองละ 1,000 บาท จํานวน 5 หอง จํานวน  4 คืน  20,000  
3.  คาเบ้ียเล้ียงคนขับรถ และอาจารยที่นําไป  3,000  
4.  คาลงทะเบียน  20,000  
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)   58,000  บาท 

 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. สํารวจรายชื่อการประชุม
ระดับประเทศ 

            

2. ประชาสัมพันธการเขารวม
นําเสนอผลงานวิชาการ  

            

3. เขารวมการนําเสนอผลงาน             
4. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ  

รอยละ 20 ของจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดเขารวมการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ 
อยางนอย 1 ครั้งในระยะเวลาของ 1 ปงบประมาณ 

 
10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและวิชาการใหมๆ 
10.2 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดฝกทักษะการฟง การวิเคราะห การวิจารณและนําเสนอผลงานวิชาการอยาง

สรางสรรค 
10.3 เปนโอกาสใหเกิดการเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับนักวิชาการจากตางสถาบันและ

ตางประเทศ 
 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา 
- 

 
12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน   

ในปน้ี 
- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 133 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนของคณาจารย 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาภาควิชา 
 

4.  หลักการและเหตุผล 
ความเปนเลิศทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้น องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งคือกระบวนการเรียนการ

สอน ซึ่งมีหลายรูปแบบอันไดแก การบอกจด การอภิปราย การถกปญหา หรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบตางๆ ให
สอดคลองกับวัตถุประสงค การสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมถึงการออกขอสอบ การวิเคราะหขอสอบและการ
วัดผลและประเมินผล เพ่ือเปนการสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการในกระบวนการเรียนเรียนการสอนของ
คณาจารย คณะเภสัชศาสตรจึงจัดโครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนขึ้น  
 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือใหคณาจารยไดฝกอบรมและพัฒนางานสอน 
5.2 เพ่ือใหคณาจารยไดแลกเปล่ียนขอคิดเห็น ความรูและประสบการณงานสอน 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 คณาจารยไดฝกอบรมและพัฒนางานสอน 
6.2 คณาจารยไดแลกเปล่ียนขอคิดเห็น ความรูและประสบการณงานสอน 

 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
ใชเงินงบประมาณทั้งส้ิน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
7.1 จากเงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  

7.2 จากเงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) 
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คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน 

(โปรดระบุ) 
1. คาเอกสารและวัสดุ 2,000   
2. คาอาหาร  ผูเขารวมโครงการ ฝายเลขานุการและผู
ประสานงานการประชุม (50 คน X 30 บาท x 2 วัน) 

3,000   

3. คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมโครงการ ฝาย
เลขานุการและผูประสานงานการประชุม                         
(50 คน X 40 บาท x 4 มื้อ) 

8,000   

4.  คาที่พัก  (1,000 x 3 คืน) 3,000   
5.  คาตอบแทนวิทยากร (600 x 12 ชั่วโมง) 7,200   
6.  คาเดินทางวิทยากร 10,000   
7.  คาตอบแทนวิทยากร (เสริม) 400 x 12 ชั่วโมง  4,800  
8.  คาเล้ียงรับรองตอนเย็น 3 วัน  2,000  

รวม 33,200 6,800  
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)   40,000  บาท 

 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. สํารวจหัวขอและเวลาที่
เหมาะสม 

            

2. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
3. เตรียมการประชุม             
4. ประชุม             
5. สรุป/ประเมินผล             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

คณาจารยเขารวมโครงการจํานวนอยางนอยรอยละ 60 ของจํานวนคณาจารยที่ปฏิบัติงานอยู 
 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้น (อาจพิจารณาจากแบบประเมินฯที่ประเมินโดยนิสิต) 
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11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

จํานวนผูเขารวมนอย 
 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน
ในปน้ี 

สํารวจหัวขอที่เปนความตองการของคณาจารยอยางแทจริงและกําหนดวันใหเร็วขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 134 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการฝกอบรมการเตรียมพรอมนิสิตเพ่ือการสอบใบประกอบวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมและ

คณะกรรมการเตรียมพรอมนิสิตเพ่ือการสอบฯ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันนิสิตเภสัชศาสตรจากมหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาลตองมีการสอบประกอบวิชาชีพเชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยผูที่มีคุณสมบัติสอบจะตองผานการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาจนถึงภาคเรียนปลายในป
สุดทายของแผนการเรียน เพ่ือใหเปนผูที่มีคุณสมบัติตรงกับการมีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ  แตเนื่องจากนิสิต
ดังกลาวนี้ศึกษาอยูในชั้นปที่ 6 ซึ่งเปนปที่มีการเรียนการสอนเปนเฉพาะการฝกปฏิบัติงานเทานั้น โดยเฉพาะทางดาน
บริบาลเภสัชกรรม ทําใหการทบทวนองคความรูตางๆทางทฤษฏีอาจเปนไปอยางไมทั่วถึง ดังนั้นเพ่ือใหนิสิตมีความ
พรอมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตรจึงจัดโครงการเตรียมความพรอมในการสอบดังกลาวขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือเตรียมนิสิตใหมีความพรอมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นิสิตมีความพรอมในการทําขอสอบใบประกอบวิชาชีพ 
 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

ใชงบประมาณทั้งส้ิน 12,100 บาท  (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) โดยแบงเปน 
7.1  จากเงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  

7.2  จากเงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) 
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คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน 
(โปรดระบุ) 

1.  คาเอกสารและวัสดุ 1,500   
2.  คายาและสารเคมี 2,000   
3.  คาตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท จํานวน 12 ชั่วโมง  3,600  
4.  คาอาหาร คณาจารย ฝายเลขานุการและผูประสานงาน         
     (50 คน X 30 บาท x 1 มื้อ) 

 1,500  

5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คณาจารย ฝายเลขานุการและผู   
     ประสานงาน (50 คน X 20 บาท x 2 มื้อ) 

 2,000  

6.  คาปฏิบัติงานลวงเวลา ในชวงเตรียมโครงการ  
     (5 คน X 100 บาท x 3 วัน) 

 1,500  

รวม 3,500 8,600  
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)   12,100  บาท 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน (จัดเตรียมสอบท้ังบรรยายและปฏิบัติ 1 วัน  บรรยายเตรียมความพรอม 2 วัน) 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
2. เตรียมการประชุม             
3. จัดโครงการ             
4. สรุป/ประเมินผล             

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

จํานวนนิสิตเขารวมโครงการรอยละ 80 ของจํานวนนิสิตที่ตองสอบ 
 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตมีความพรอมในการสอบฯ 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 135 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการปฏิบัติการการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมและ

คณะกรรมการปฏิบัติการสอบฯ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันนิสิตเภสัชศาสตรจากมหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาลตองมีการสอบประกอบวิชาชีพเชนเดียวกับมหาวิทยาลัย
เอกชน โดยผูที่มีคุณสมบัติสอบจะตองผานการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาจนถึงภาคเรียนตนในปสุดทายของ
แผนการเรียน เพ่ือใหเปนผูที่มีคุณสมบัติตรงกับการมีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ และท้ังนี้คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดเปนศูนยสอบของการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพของสภาเภสัชกรรมดวย  โดยสภา
เภสัชกรรมจัดใหมีการสอบปละ 3 ครั้ง ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพจึงจัดโครงการฯขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดดําเนินการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

ใชงบประมาณทั้งส้ิน 70,000 บาท (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)   จากเงินสนับสนุนจากศูนยสอบศูนยสอบความรูผู
ขอขึ้นทะเบียนฯ สภาเภสัชกรรม 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
2. เตรียมการประชุม             
3. จัดโครงการ             
4. สรุป/ประเมินผล             
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9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
- 

 
10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

การสอบดําเนินไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
   - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ……………………………………… 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 136 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมสหกิจศึกษา 
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะเภสัชศาสตร สงเสริมใหมีสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ เพ่ือใหนิสิตมี
ประสบการณการปฏิบัติงานจริงเนื่องจากการปฏิบัติงานจริง ณ ตางประเทศนั้นมีความแตกตางจากตนสังกัดที่นิสิต
ไดรับการศึกษาอยูไมวาจะเปนดานวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ รูปแบบการทํางาน การสื่อสาร และการเปนอยูโดย
นิสิตดังกลาวไดถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะเภสัชศาสตร และไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต ในปการศึกษา 2550 เนื่องจากในการฝกปฏิบัติงานในตางประเทศดังกลาวซึ่งเปนวิชาชีพ 
ไดมีการคิดคาธรรมเนียมในการฝกปฏิบัติงาน ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงไดจัดโครงการ
สงเสริมสหกิจศึกษานี้เพ่ือชําระคาธรรมเนียมการฝกปฏิบัติงานและจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ  
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือบริหารจัดการการไปสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศของนิสิต 
5.2 เพ่ือสัมมนาสหกิจศึกษาหลังจากกลับมาที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรแลว 
5.3 เพ่ือจัดทํารายงานสหกิจศึกษา 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นิสิตไดไปสหกิจศึกษา และนํามาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณกบัเพ่ือนนิสิตและคณาจารย 
 
7.  งบประมาณ  

ใชงบประมาณทั้งส้ิน 339,750 บาท (สามแสนสามหมื่นเกาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)   
(ถัวเฉล่ียทุกรายการ)   โดยแบงเปน 
7.1 งบประมาณรายได สํานักงานอธิการบดี กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา หมวดเงินอุดหนุน 

โครงการสหกิจศึกษา และ INCUBATOR 
7.2 จากเงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) ดังนี้ 
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คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน 

(โปรดระบุ) 
1.  คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ตางประเทศและคาใชจาย

เหมาจายรายเดือนตามเกณฑการจายเงินของสํานักงาน กพ 
  300,000 

2.  คาตอบแทนสหกิจศึกษาอาจารยประจําแหลงฝก ณ 
ตางประเทศ SGD1070/คน จาํนวน 1 คน                          
(1 SGD ประมาณ 25 บาท), 

 26,750    

3.  คาของที่ระลึก  3,000  
4.  คาธรรมเนียมโอนเงิน/ซื้อดราฟทตางประเทศ  3,000  
5.  คาธรรมเนียมไปรษณียตางประเทศ  2,000  
6.  คาจัดทํารายงานสหกิจศึกษา  2,000  
7.  คาจัดอาหารวางสัมมนา 20 บาท*150 คน   3,000  

รวม  39,750 300,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)   339,750  บาท 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่ จํานวนนิสิต ระยะเวลาที่ไป วันที่สัมมนาที่คณะฯ 

Singapore General Hospital, 
Singapore 

1 13 ตค. 2550-3 กพ. 2551 6 กพ. 2551 

University of Wisconsin 
Hospital and Clinics, 

Madison, Wisconsin, USA 

2 5 ตค.2550-28 มค 2551  

 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการ             
2. นิสิตไปสหกิจศึกษา             
3. นําเสนอและสัมมนาสหกิจ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

นิสิตไปสหกิจศึกษา 3 คน 
 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 สหกิจศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น 
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11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูล จาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจ เกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   …………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 137 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนิสิตเภสัชศาสตร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สภาเภสัชกรรมจัดใหมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรม โดยใหมีการเริ่มสอบครั้งแรกสําหรับ
นิสิตเภสัชศาสตรที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ประมาณเดือนมีนาคม ของทุกป  และจากการที่สภาเภสัชกรรมได
จัดสรางมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเสริมสรางเภสัชกรที่มีองค
ความรูและทักษะที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพตอไปนั้น  คณะเภสัชศาสตรจึงขอสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ
นิสิตคณะเภสัชศาสตร เพ่ือใหนิสิตไดมีการเตรียมตัวในการสอบอยางเต็มที่ โดยใหสามารถฝกฝนทักษะตางๆตาม
เกณฑมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมได จึงขอจัดทาํโครงการนี้ขึ้น  
 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหนิสิตสามารถฝกปฏิบัติทักษะตางๆตามเกณฑมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมได
ดวยตนเอง 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นิสิตสอบผานทักษะการประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรม 
 
7.  งบประมาณ  

เงินงบประมาณ รวมท้ังส้ิน 9,000 บาท (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) แบงเปน 
7.1 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

แผนงานจัดการศึกษาอดุมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา       
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

7.2 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการอุดมศึกษางานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
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คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน 

(โปรดระบุ) 
1.  คาวัสดุ สารเคมี 5,000   
2.  คาลวงเวลา 4 คนๆละ 100 บาทตอวัน จํานวน 10 วัน  4,000  

รวม 5,000 4,000  
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)   9,000  บาท 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําหอง 5104             
2. นิสิตมีการไปฝกทักษะฯ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

นิสิตมีการเขาไปใชหอง ภ 5104 เพ่ือฝกทักษะ ต้ังแตรอยละ 50 ของจํานวนนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ 
 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตสอบผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในสวนของการวัดทักษะฯ ต้ังแตรอยละ 50 ของจํานวนนิสิต               

ที่มีสิทธิ์สอบ 
 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

…………………………………. 
 
1. รหัสโครงการ ภ. 138 
 
2. ชื่อโครงการ  พัฒนาเรือนเพาะชําสมุนไพร และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร 
 
3. ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ และ 

ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 คณะเภสัชศาสตรมีบทบาทดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
สวนสมุนไพรเปนสวนหนึ่งที่จะรองรับพันธกิจทั้ง 4 นี้ โดยที่เรือนเพาะชําสมุนไพรและสวนสมุนไพรในคณะ                 
เภสัชศาสตรไดเปนแหลงรวมของพันธุไมตามวงศตางๆ สมุนไพรที่หายาก และ รวมถึงสมุนไพรที่ใชในงานสาธารณสุข
มูลฐาน จึงสมควรที่จะตองมีการดูแลรักษาและอนุรักษไว เพ่ือรองรับการเรียนการสอน เปนแหลงวัตถุดิบในงานวิจัย 
เปนที่ศึกษาดูงานของนิสิตนักศึกษา อาจารย รวมท้ังประชาชน ทั้งนี้ยังมีสวนใหผูมาเยี่ยมชมตระหนักถึงคุณคาของ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในดานสมุนไพรอีกดวย  
 เพ่ือใหเรือนเพาะชําสมุนไพร และสวนสมุนไพรอยูในสภาพที่สวยงาม และสมบูรณ พรอมที่จะเปนแหลงเยี่ยม
ชมและศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ และ ภาควิชาเภสัชเคมี
และเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดจัดทําโครงการ พัฒนาสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตรขึ้น 
จากที่ดําเนินการอยางสืบเนื่องมาจากป 2550 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือพัฒนาเรือนเพาะชําสมุนไพร และสวนสมนุไพรในคณะเภสัชศาสตร 
5.2 เพ่ือเผยแพรขอมูลสมุนไพรในคณะเภสัชศาสตร แกประชาชน 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เปนสวนสมุนไพรที่มีพันธุไมหลากหลายเหมาะสําหรับเปนที่ดูงานและศึกษาของนิสิตนักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป 
 
7.  งบประมาณ  

งบประมาณทั้งส้ิน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ จํานวน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) 
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รายละเอียด งบประมาณ รายได 

1. คาตนไม 10,000 - 
2. คาวัสดุการเกษตร 10,000 - 
3. คาปายสมุนไพรและขาตั้ง 20,000 - 

40,000 - รวมคาใชจาย 
40,000 

หมายเหตุ: ถัวเฉล่ียรายจายทุกรายการ 
 
8. แผนการปฎิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  การดูแลสวนสมุนไพร             
2. การสํารวจและจัดทําปายชื่อ

เพ่ิมเติม 
            

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 จํานวนผูใชบริการเยี่ยมชมสวนสมุนไพร 
9.2 มีพันธุไมหลากหลายในสวนสมุนไพรในคณะเภสัชศาสตร 
9.3 มีสมุนไพรที่ใชในงานสาธารณสุขมูลฐานที่สวนสมุนไพร  

 
10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
   - 
 
11. ปญหาและอุปสรรคจากโครงการปท่ีผานมา 
   - 
 
12.   แนวทางการแกไขปญหา 

- 
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4 

มาตราสวน 1 : 100 

   2 

ประตูทางเขา-ออก 

  6 

5 

หมายเหต ุ 
หมายเลข 1 ตูหนังสือ (ใชของเดิม) 
หมายเลข 2 โตะอานหนังสือ 
หมายเลข 3 โตะคอมพิวเตอร (ใชของเดิม) 
หมายเลข 4 ตูแสดงเครื่องยาแบบตางๆ (ใชของเดิมบางสวน)  
หมายเลข 5 บอรด 
หมายเลข 6 โตะปฏิบัติการพรอมเกาอี้ 
หมายเลข 7 ชั้นวางเครื่องยา  
หมายเลข 8 ตูเหล็กเก็บ Herbarium (ใชของเดิมบางสวน) 

7 

7 

5 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551   
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

               ................................................................. 
 
1.  รหัสโครงการ ภ. 139 
 
2. ชื่อโครงการ สัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
 
3. ผูรับผิดชอบ หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมหลักสูตร พ.ศ. 2542 ไดเปดสอนมาจนกระทั่ง นิสิตรุนที่ 1 สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2549 และในปจจุบันคณะเภสัชศาสตรไดใชหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2547 มาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว และมีการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนดังกลาว จึงเห็นสมควรที่มีการนําปญหา
ที่เกิดขึ้นในป 2550 มาเพ่ือปรับปรุงรายละเอียดและเนื้อหา พรอมทั้งหลักสูตรของระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอนิสิต และใหคณาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดอันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ
การทํางานวิจยัในอนาคต  
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหคณาจารยภาควิชาเภสัชเคมีฯ ไดประชุมหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนของรายวิชาที่รับผิดชอบ
ตามหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษารวมกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกลาว 

5.2 เพ่ือใหคณาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งในดานการสอน และการพัฒนา
งานวิจัย 

5.3 เพ่ือใหคณาจารย ไดมีโอกาสพิจารณาผลการปฏิบัติงานโดยรวมของปการศึกษา ที่ผานมาและเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของภาควิชาฯ ในปการศึกษาตอไป 

5.4 เพ่ือใหคณาจารย ทําแผนการดําเนินงานของภาควิชาฯ ในปการศึกษา 2551 
 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 เพ่ือปรับปรุงระบบการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบตามหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6.2 เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารย 
6.3 มีการพัฒนาแผนการดําเนินงานของภาควิชาในปการศกึษา 2551 
6.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของภาควิชาใหดีย่ิงขึ้น 
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7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน  แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
จํานวน 31,620 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกรอยยี่สิบบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 
1.  คาอาหาร (150 บาท x 14 คน x 5 มื้อ) 10,500  
2.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (37 บาท x 14 คน x 4 มื้อ) 1,960  
3.  คาที่พัก (700 บาท x 14 คน x 1 คืน) 9,800  
4.  คาพาหนะและคาน้ํามัน 7,500  
5.  คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ (180 บาท x 1 คน x 2 วัน) 360  
6.  คาเอกสารและวัสดุ 1,500  

รวมคาใชจาย 31,620  
 31,620 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 
กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พิจารณาหัวขอเรื่องที่จะ

ประชุม 
            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. เตรียมความพรอมกอน

จัดสัมมนา 
            

4. ดําเนินการสัมมนา             
5. สรุปผลการสัมมนา             

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 รายงานการประชุมสัมมนา 
9.2 แผนการดําเนินงานของภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ประจําป 2551   

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 ความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารย 
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11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองปท่ีแลว)  ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา(ขอมูลจากผล
การประเมินโครงการปท่ีแลว) 

อาหารกลางวันส่ังใหรานอาหารเจที่คณะฯจัดเตรียม แตขาวสวยมีไมเพียงพอตองไปหาซื้อจากที่รานอื่น ทําให
เสียเวลารอขาวสวย 

 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
 อาหารกลางวนัควรจะจัดเปนอาหารจานเดียว นาจะเหมาะสมและทั่วถึงกวา สามารถรับประทานรวมกันใน

หองประชุมภาควิชาไดดวย 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551   
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
................................................................. 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 140 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการสมุนไพร 
 
3. ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ และ 

ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป 
2550 ในการกอสรางอาคารปฏิบัติการสมุนไพรเพื่อเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร  
ซึ่งอาคารดังกลาวจะกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2551 โดยการดําเนินงานของศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติซึ่งจะจัดตั้งอยูที่อาคารปฏิบัติการสมุนไพร ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาอาคารปฏิบัติการ
สมุนไพรเพ่ือรองรับการพัฒนาเปนศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติใหมีความพรอมในบริการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับสมุนไพร การจัดบอรด การจัดหองแสดงนิทรรศการสมุนไพรรวมท้ังการดูแลความเรียบรอย และการ
พัฒนาปรับปรุงขอมูลตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือพัฒนาอาคารปฏิบัติการสมุนไพร 
5.2 เพ่ือพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตรใหมีความพรอมในการบริการ

เผยแพรความรูเกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งดานการจัดนิทรรศการสมุนไพรและการอบรมเกี่ยวกับสมุนไพร 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติที่ต้ังอยูในอาคารปฏิบัติการสมุนไพรมีครุภัณฑที่จําเปนพรอมใน
การเปดใหบริการแกนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ 
 
7.  งบประมาณ 

งบประมาณทั้งส้ิน 198,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตร สุขภาพ  งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร  กองทุนเ พ่ือการศึกษา                  
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถวน) 

7.2  เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนสินทรัพยถาวร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง จํานวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 



 122 
 

 

 
รายละเอียด งบประมาณ รายได 

1. โตะอานหนังสือพรอมเกาอี้ จํานวน  1 ชุด 3,000 - 
2. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง - 100,000 
3. ตูจัดแสดงเครื่องยารูปแบบตางๆ จํานวน 7 ตู - 70,000 
4. ตูเหล็กเก็บ Herbarium จํานวน 2 ชุด 8,000 - 
5. บอรด จํานวน 2 อัน 6,000 - 
6. โตะปฏิบัติการพรอมเกาอี้ จํานวน 1ชุด 5,000 - 
7. ชั้นวางเครื่องยาสําหรับการเรียนการสอนและการจัดนิทรรศการ 

จํานวน 3 ชั้น 
6,000 - 

28,000 170,000 รวมคาใชจาย 
198,000 

 หมายเหตุ :  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 
กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เลือกครุภัณฑ             
2. ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ             
3. ตรวจรับและติดตั้งครุภัณฑ             
4. สรุปและจัดทํารายงานสรุป

โครงการ 
            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

รายงานการดําเนินโครงการ 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 ศูนยขอมูลสมุนไพรและผิลตภัณฑธรรมชาติ มีความพรอมในการเปดใหบริการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสมุนไพร 
ทั้งดานการจัดนิทรรศการสมุนไพร และการอบรมเกี่ยวกับสมุนไพร 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองปท่ีแลว)  ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา(ขอมูลจากผล

การประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551   
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
.............................................................. 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 141 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการสํารวจแหลงดูงานวิชาเภสัชเวท 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 วิชาบทนําสูเภสัชเวท เปนวิชาบังคับหนึ่งในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม จัดอยูใน
หมวดวิชากลุมวิชาชีพ เนนการศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่มาของยาจากธรรมชาติอันไดแกสมุนไพร เปนการศึกษาการจัด
จําแนกพืชถึงระดับวงศ ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ นิสิตที่ไดเรียนวิชาบทนําสูเภสัชเวท ศึกษาเกี่ยวกับ
สมุนไพรในหองเรียนแลว สมควรอยางยิ่งที่จะไดเขาไปศึกษาพรรณไมชนิดตางๆในสวนพฤกษศาสตรฯเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณวิชาชีพสรางเสริมประสบการณตรงโดยเฉพาะวิชาการดานพืชสมุนไพร 

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และ
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติที่หลากหลาย รวบรวมพันธุ
สมุนไพรจํานวนมาก สามารถจําแนกตามสรรพคุณการรักษาโรคตามคัมภีรตํารายาไทยโบราณออกไดเปนกลุมตางๆ 
เปนสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจของประชาชน และเปนแหลงปลูกฝงเยาวชน โนมนาว กลอมเกลาจิตใจ
ใหหวงแหนและตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรธรรมชาติดานพืช 

สถานที่ดังกลาว เปนสถานที่สมควรอยางย่ิงที่จะนํานิสิตเขาไปศึกษาพรรณไมชนิดตางๆ  ดังนั้น เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมการดําเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัยในการนํานิสิตจํานวนมากออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ดูงานที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร และศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
เปนครั้งแรก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการสํารวจสถานที่เพ่ือเตรียมความพรอมกอนที่จะนํานิสิตออกไป
ศึกษานอกสถานที่ 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสํารวจและเตรียมความพรอมในการนํานิสิตไปศึกษา ดูงาน ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 

5.2 เพ่ือรวบรวมขอมูลในการจัดทําแผนรักษาความปลอดภัยในการนํานิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 มีแหลงศึกษา ดูงานรายวิชาบทนําสูเภสัชเวทที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
6.1 เปนการเตรียมความพรอมในการนํานิสิตจํานวนมากไปศึกษา ดูงาน ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เปนครั้งแรก 
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7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน  แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
จํานวน 18,150 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะ 
1. คาเบ้ียเล้ียงอาจารย เจาหนาที่ (210 บาท X 5 คน X 3 วัน)  3,150 - 
2. คาที่พัก  (1,000 บาท X 5 คน X 2 คืน)  10,000 - 
3. คาพาหนะ 5,000 - 

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 18,150 
 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 
กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินโครงการ             
3. สรุปและจัดทํารายงาน

สรุปโครงการ 
            

* ระยะเวลาอาจปรับเปล่ียนตามความพรอมของแหลงฝก 
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 รายงานการดําเนินโครงการ 
9.2 ออกสํารวจแหลงดูงานไดอยางนอย 2  แหง  

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
  - 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองปท่ีแลว)  ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา(ขอมูลจากผล

การประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 142 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการประกวดสรางสรรคบทเพลงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยไมตองใชยาและการใชยา

อยางเหมาะสม 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง, อ.ศุภวรรณ  พงศพัฒนาวุฒิ, ผศ.ดร.ปยะรัตน  นิ่มพิทักษพงศ และ  

ผศ.ดร.นันทีทิพ  ล้ิมเพียรชอบ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในปจจุบันประชาชนประสบปญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนปญหาเกี่ยวกับสุขภาพกาย
หรือสุขภาพจิต โดยสาเหตุมาจากหลายๆปจจัย เชน การดําเนินชีวิตประจําวันที่แตกตางไปจากเดิม การดูแล
สุขอนามัยที่นอยลง ภาวะความเครียดจากการเรียนหรือการทํางาน และสภาวะการณของโลกที่เปล่ียนไป ส่ิงตางๆ
เหลานี้กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจนนําไปสูการเกิดสภาวะผิดปกติของการทํางานของรางกายและ
โรคภัยไขเจ็บตางๆ ส่ิงที่ประชาชนตองการเปนลําดับตนๆ เมื่อเกิดความผิดปกติของรางกายหรือโรคตางๆ คือ ยา
รักษาโรค ซึ่งแมวายาจะสามารถรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคตางๆ ได แตการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
จําเปนตองมีการใชยาอยางถูกตองและเหมาะสมภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ ไดแก เภสัชกร อยางไรก็ตามในสังคม
ปจจุบันการเขาถึงบุคคลากรทางการแพทยรวมท้ังเภสัชกรยังเปนส่ิงที่ทําไดคอนขางยากโดยเฉพาะประชาชนที่อยูตาม
ชนบท ทําใหปญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและปญหาการใชยาอยางเหมาะสมเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนเหตุใหเกิด
โรคภัยไขเจ็บและอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  การที่จะทําใหประชาชนดังกลาวเขาใจถึงการ
ดูแลสุขภาพและการใชยาอยางถูกตองจําเปนตองใชส่ิงที่เขาถึงประชาชนไดงาย ไมตองเสียเวลาในการเดินทางและเสีย
คาใชจายนอย มาชวยในการเผยแพรใหเกิดความรูและความเขาใจเพ่ิมขึ้น หนึ่งในนั้นไดแกบทเพลง โดยบทเพลงจะ
เปนส่ือที่เขาใจไดงาย สามารถทําใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพและความรูเกี่ยวกับการใชยาโดยไม
ตองอาศัยการคิดที่สลับซับซอน เขาถึงประชาชนไดทุกระดับและทุกครัวเรือน และการใชบทเพลงเปนส่ือในการ
ถายทอดถือเปนการสืบสานการอนุรักษวัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่ง 
 จากเหตุผลดังกลาว คณะเภสัชศาสตร จึงเห็นสมควรใหมีการจัดโครงการประกวดสรางสรรคบทเพลงเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพโดยไมตองใชยาและการใชยาอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดผลงานเพลงที่สามารถสื่อใหประชาชนไดเห็น
ถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือลดการเกิดความผิดปกติหรือโรคภัยไขเจ็บ และการใชยาอยางเหมาะสม
เมื่อเกิดความผิดปกติหรือโรคภัยไขเจ็บขึ้นเพ่ือลดอันตรายจากการใชยาและเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชยา อีกทั้งบท
เพลงที่ไดสรางสรรคขึ้นจะสามารถนําไปใชในกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ และจะสามารถสะทอนปรัชญา ปณิธานและ
เจตนารมณของคณะฯ ในการสงเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพและการใชยาอยางเหมาะสมอีกดวย 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือคัดเลือกบทเพลงที่มีเนื้อหาทําใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการใชยา
อยางเหมาะสมเพื่อใชในการเผยแพรใหกับนิสิต บุคคลากร และประชาชนทั่วไป 
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5.2 เพ่ือสงเสริมปรัชญา ปณิธานและเจตนารมณของคณะฯ ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพโดยไมตองใชยา
และการใชยาอยางเหมาะสม 

5.3 เพ่ือใหนิสิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป มีทัศนคติที่ถูกตองและเหมาะสม
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการใชยาอยางเหมาะสม 

5.4 เพ่ือสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยในดานการใชภาษาไทยผานเนื้อหาของดนตรีและบทเพลง 
5.5 เพ่ือใหนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในทางที่ถูกตองและเหมาะสม 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 บทเพลงที่ส่ือถึงการดูแลสุขภาพโดยไมตองใชยาและการใชยาอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือใชเผยแพรใน
กิจกรรมตางๆ ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ 

6.2 แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพและการใชยาอยางถูกตองและเหมาะสมของนิสิตและประชาชน 
6.3 การสืบสานการอนุรักษศิลปวัฒธรรมไทยในรูปแบบของดนตรีและบทเพลง 
6.4 การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตรทุกมหาวิทยาลัย 

 
7.  งบประมาณ 

งบประมาณทั้งส้ิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 20,000 บาท                  
(สองหมื่นบาทถวน) 

คาใชจาย รายไดคณะฯ 
1. คาวัสดุอุปกรณในการประกวดและประชาสัมพันธ 1,000 
2. เงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคบทเพลงเขาประกวด 
    - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท 
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท 

7,000 

3. คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินจํานวน 5 ทาน ทานละ  200 บาท 1,000 
4. คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายในการบันทึกเสียง 10,000 
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,000 

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 20,000 บาท 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
โครงการและรับผลงาน
เพลงที่สงเขาประกวด 

            

2. ทําการคัดเลือกเพลงเขาสู
รอบชิงชนะเลิศ 

            

3. ติดตอประสานกับผูประ
พันธเพลงที่เขาสูรอบชิง
ชนะเลิศเพ่ือทําการจัด
เรียบเรียงเสียงประสานใน
บันทึกเสียง  

            

4. ดําเนินการประกวดรอบชิง
ชนะเลิศ 

            

5. จัดทําแผนบันทึกเสียงเพ่ือ
ใชในกิจกรรมตางๆของ
คณะฯ 

            

6. สรุปและประเมินโครงการ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 บทเพลงที่เขารวมประกวดซึ่งส่ือถึงการดูแลสุขภาพโดยไมใชยาและการใชยาอยางถูกตองและเหมาะสม
อยางนอย 20 บทเพลง 

9.2 จํานวนนิสิตและบุคลากรที่เขารวมโครงการอยางนอย 30 คน 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ความรูความเขาใจของนิสิตและประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยไมใชยาและการใชยาอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

10.2 ความคิดสรางสรรคในการประพันธเพลงที่มีเนื้อหาในเชิงสรางสรรคและเปนประโยชนตอประชาชน 
10.3  การสืบทอดปรัชญา ปณิธานและเจตนารมณของคณะฯ ในการสงเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษา

สุขภาพและการใชยาอยางเหมาะสม 
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11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา
(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 

  - 

 

12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค                 
ท่ีอาจเกิดข้ึนในปน้ี 

  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ  ภ. 143 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรูหนวยงานตรวจสอบภายในคณะ 
 
3. ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รองคณบดีฝายบริหารและหนวยงานตรวจสอบภายใน               

คณะเภสัชศาสตร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการงานตรวจสอบภายใน  จึงไดจัดตั้งหนวย
ตรวจสอบภายในคณะขึ้น  เมื่อเดือนตุลาคม  2548  เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมภายในคณะฯ  ใหมีประสิทธิภาพ   
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฎิบัติงานในแตละกระบวนการ  โดยหนวยตรวจสอบภายในมีสวนชวยใหคณะบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว    ดวยการประเมินและการควบคุมการปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความ
เส่ียง  ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกํากับดูแลของคณะ   โดยใชวิธีอยางเปนระบบและมีแบบแผน   
เนื่องจากผูตรวจสอบภายในมีภารกิจหนาที่จะตองตรวจสอบหรือบริการใหคําแนะนําปรึกษา  แกหนวยรับตรวจที่มี
ความหลากหลาย จึงจําเปนตองมีความรูและความเชี่ยวชาญในหลายๆ ดาน     แตเนื่องจากหนวยตรวจสอบภายใน
คณะเปนหนวยงานใหมและเจาหนาที่ตรวจสอบภายในไดรับการแตงตั้ง ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ  และประสบการการณไม
เพียงพอ   ดานการตรวจสอบภายในตามระเบียบของทางราชการ   

ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร  จึงเห็นควรสนับสนุนใหบุคลากรที่ปฎิบัติงานตรวจสอบภายในไดรับการสัมมนา
บุคลากรสายสนับสนุนดานงานตรวจสอบภายในดวยกัน  เพ่ือนําความรูและประสบการณจากการศึกษาดูงานมา
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   และลดความเสี่ยงในการ
ปฎิบัติงานตางๆ ในแตละหนวยงานภายในคณะ 
 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในของคณะเภสัชศาสตร สูมาตรฐานสากลใหผูตรวจสอบ
ภายในมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกตอง 

5.1 เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชหรือประยุกตใชในการปฎิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.2 เพ่ือเสริมสรางคุณภาพใหกับกระบวนการตรวจสอบภายในคณะเภสัชศาสตร เพ่ือเปนที่ปรึกษาในการเพิ่ม
ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

5.3 สงเสริมใหเกิดกลไกการกํากับดูแลควบคุมตนเองที่ดี  เพ่ือใหเกิดวินัยการคลังในการบริหารจัดการองคกร 
5.4 เพ่ือสรางเสริมศักยภาพของบุคลากรที่ปฎิบัติงานสายสนับสนุนดานงานตรวจสอบภายในและแลกเปลี่ยน

เรียนรูงานตรวจสอบภายใน   
5.5 เพ่ือแนวทางการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบทางราชการและเพื่อการ

บริหารความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของคณะเภสัชศาสตร 



 130 
 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ผูเขารวมโครงการไดรับความรู  และประสบการณดานการตรวจสอบภายใน 
6.2 นําความรูและประสบการณจากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานตรวจสอบภายใน    

 
7. งบประมาณ 

งบประมาณทั้งส้ิน  34,540   บาท (สามหมื่นส่ีพันหารอยส่ีสิบบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 
7.1 รายไดคณะเภสัชศาสตร  กองทุนเพ่ือการศึกษา  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 1,500.00 บาท  (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) 
7.2 งบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 33,040.00 บาท (สามหมื่นสามพันส่ีสิบบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ   
รายได 

รวม 

กิจกรรมที่  1   อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผูตรวจ
สอบภายในภาครัฐ  ณ  กรมบัญชีกลาง  กรุงเทพฯ 

   

1. คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง  (210 บ. x 1 คน  x 12 วัน) 2,520.00  2,520.00 

2. คาที่พัก  (900  X 1 คน  x  12 คืน ) 10,800.00  10,800.00 
3. คาพาหนะ  2,200.00  2,200.00 

รวม 15,520.00  15,520.00 
กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงาน ณ      
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ 

   

1. คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง  (210 บ. x 1 คน  x 12 วัน) 2,520.00  2,520.00 
2. คาที่พัก  (900  X 1 คน  x  12 คืน) 10,800.00  10,800.00 
3. คาพาหนะ   2,200.00   2,200.00 
4. คาของที่ระลึก  1,500.00 1,500.00 

รวม 15,520.00 1,500.00 17,020.00 
กิจกรรมที่ 3  การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อจัดทําคูมือการตรวจสอบภายใน 

   

1. คาวัสดุ 2,000.00  2,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 33,040.00 1,500.00 34,540.00 

หมายเหตุ  คาใชจายทั้งหมดถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน      
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดตอประสานงานกับ
กรมบัญชีกลาง,มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสร 

            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. เดินทางเพ่ือไปฝกอบรม

กิจกรรมที่ 2 
            

 
4. ศึกษาดูงาน ณมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร 
            

5. โครงการฝกอบบรม             
    5.1  ขออนุมัติโครงการ             
    5.2  ดําเนินโครงการ             
    5.3  ประเมินโครงการ             
6. ประเมินผลการปฎิบัติงาน             
7. รายงานผลการปฎิบติงาน             

 
11.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

11.1 จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ  80  
11.2 คูมืองานตรวจสอบภายใน  จํานวน  1 เลม 
 

12.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
12.1 เจาหนาที่ตรวจสอบภายในไดรับความรูจากการอบรมมาใชในงานตรวจสอบภายในคณะได   
12.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานตรวจสอบภายในของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในแตละคณะฯ 
12.3 หนวยงานมีการดําเนินการที่มีคุณภาพ  ไมพบขอรองเรียนหรือความผิดพลาดรายแรง 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 144 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจําป 2551 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542 ปรับปรุง พ.ศ. 2545 และปรับปรุง 
พ.ศ. 2547 จํานวนทั้งส้ิน 5 รายวิชา เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาวะการณในปจจุบันที่นิสิตเภสัช
ศาสตรจากมหาวิทยาลัยทุกแหง จะตองสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนั้น ทางภาควิชาจึงเห็นควรให
มีการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหมีความเหมาะสมและทันสมัย และเปน
การเตรียมความพรอมใหกับนิสิต ซึ่งในป 2551 นี้  

นอกจากนี้ในปการศึกษา 2548  คณะเภสัชศาสตร ม.นเรศวร ไดมีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  และในปการศึกษา 2551 นี้ มีนิสิตสาขา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางชั้นปที่ 4 ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมพรอม จึงไดจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทําแผนการสอน 
และคูมือปฎิบัติการ รายวิชาของปที่ 4 ดวย 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหคณาจารยในภาควิชาไดรับทราบปญหาจากอาจารยผูสอน และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนที่ผานมา 

5.2 เพ่ือระดมความคิดของคณาจารยในภาควิชาในการจัดทําแผนการสอนและคูมือปฏิบัติการของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง   

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ไดแผนการสอนและคูมือปฏิบัติการรายวิชาของของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร

เครื่องสําอาง 
6.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาใหดีย่ิงขึ้น 
6.3 เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยในภาควิชา 
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7. งบประมาณ  
 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 9,480 บาท 

 รายการ งบประมาณแผนดิน เงินรายไดคณะฯ 
1. คาอาหาร (30 บาท x 14 คน x 4 วัน ) 
2. คาอาหารวาง (25 บาท x 2 มื้อ x 4 วัน x 14 คน) 
3. คาวัสดุ 

1,680 
2,800 
5,000 

- 
- 
- 

รวม 9,480 - 
รวมท้ังสิ้น 9,480 บาท  (เกาพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) 

หมายเหตุ: คาใชจายถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. เตรียมความพรอมกอนจัด

สัมมนา 
            

3. ดําเนินการจัดสัมมนา             
4. ประเมินผลและ 
    สรุปรายงาน 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 จํานวนคณาจารยในภาควิชาเขารวมสัมมนาตลอดโครงการอยางนอยรอยละ 80 ของคณาจารยทั้งหมดใน
ภาควิชา 

9.2 รายงานการประชุมสัมมนา 
 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
คณาจารยในภาควิชาทราบปญหาในการจัดการเรียนการสอนในปที่ผานมา และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา 

รวมท้ังมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาตางๆ ของภาควิชา  
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา /     อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน
ในปน้ี 

  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

…………………………………………… 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 145 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการเยี่ยมชมดูงานโรงงานผลิตเครื่องสําอาง   
 
3.  ผูรับผิดชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
4. หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยในปการศึกษา 2548 เปนปแรกที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเปดรับนิสิตเขาศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  ดังนั้นเพ่ือใหนิสิตเขาใจในตัวหลักสูตร รวมทั้งเกดิ
ทัศนคติที่ดีตอหลักสูตร จึงไดจัดทําโครงการเยี่ยมชมดูงานในโรงงานผลิตเครื่องสําอาง  โดยนิสิตจะไดศึกษาดูงานใน
สถานที่ที่มีการดําเนินกิจการผลิต พัฒนา และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง   
 
5. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหนิสิตไดศึกษาดูงานในโรงงานผลิตเครื่องสําอาง 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 6.1  นิสิตไดรับประสบการณตรงกับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
  6.2  นิสิตมีทศันคติที่ดีตอหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  
 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

งบประมาณทั้งส้ิน 88,800 บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) รายละเอียดมีดังนี้ 
7.1 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ

จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 9,400 บาท (เกาพันส่ีรอยบาทถวน) 
7.2 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ จํานวน 79,400 บาท (เจ็ดหมื่นเกาพันส่ีรอยบาทถวน) 
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คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 

1. คาเบ้ียเล้ียง 
- อาจารย  จํานวน 4 คน (180 บาท x 4 คน x 2 วัน ) 
- เจาหนาที่ จํานวน 2 คน (180 บาท x 2 คน x 2 วัน) 
- พนักงานขับรถ จํานวน 1 คน (120 บาท x 1 คน x 2 วัน) 
      (รถตู 1 คนั) 

 
1,440 
720 
240 

 

2. คาอาหารนิสิตจํานวน 60 คน (60 บาท x 60 คน x 2 วัน)  7,200 
3. คาที่พัก       

- อาจารย  เจาหนาที่ พนักงานขับรถ (4 หอง x 1000 บาท x 1  คืน) 
- นิสิต (พักหองรวมคิดราคาตอคน (60 คน x 100 บาท x 1  คืน)   

 
4,000 
6,000 

 

4. คาพาหนะ (คาเชารถบัสและคาน้ํามัน) 65,000  
5. คาวัสดุ 2,000  
8. เงินสมทบพนักงานขับรถ (100 บาท x 1 คน x 2 วัน)  200 
9. คาของที่ระลึก   2,000 
   

รวม 79,400 9,400 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 88,800   บาท 

 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ติดตอสถานท่ีดูงาน             
2. ดูงาน             
3. สรุป และประเมินผล             

  
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1  มีนิสิตเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 80 
9.2   มีอาจารยเขารวมโครงการอยางนอย 3 ทาน 

 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

 ประเมินจากแบบสอบถาม 
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11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
       ท่ีอาจเกิดข้ึนในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

........................................................ 
 

1. รหัสโครงการ  ภ.146 
 

2. ชื่อโครงการ   การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางกายภาพ 

 

3. ผูรับผิดชอบ  ผูชวยคณบดี และ รองคณบดีฝายบริหาร  ผูประสานงานระบุในแตละโครงการยอย 
 

4. หลักการและเหตุผล 

ตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางกายภาพอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ยุทธศาสตรที่ 1: การเสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  แผนยุทธศาสตร  คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550 – 2554) หนวยอาคารสถานที่ จึงไดทําการสํารวจ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทางกายภาพของคณะเภสัชศาสตร และเห็นควรใหมีการสราง และปรับปรุงตางๆ เชน ติดตั้ง
ตาขายเพ่ือกันนกพิราบบริเวณอาคารคณะเภสัชศาสตร สรางทางขึ้นอาคารและหองน้ําสําหรับคนพิการ ปรับปรุงฝา
เพดานหองน้ําและหองไฟ ปรับปรุงลานจอดรถดานหลังอาคาร 5 และปรับปรุงหองน้ํานิสิตและอาจารย เปนตน ซึ่งการ
ดําเนินการประกอบดวยประกอบดวยโครงการยอย ดังนี้ 

โครงการยอยที่ 1. โครงการซอมบํารุงอาคาร อุปกรณประกอบอาคาร ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ และ
บริเวณโดยรอบอาคารเชิงรุก 
โครงการยอยที่ 2. โครงการติดตั้งตาขายเพื่อกันนกพิราบบริเวณอาคารคณะเภสัชศาสตร 
โครงการยอยที่ 3. ปรับปรุงพ้ืนที่สวัสดิการนิสิตและบุคลากร 
โครงการยอยที่ 4. โครงการสวมสะอาด 
โครงการยอยที่ 5. จัดทําภาพถายติดอาคารในคณะเภสัชศาสตร 

5.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

งบประมาณรวมทั้งส้ิน 879,300 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน) ดังนี้ 
คาใชจาย งบประมาณ รายได 

โครงการยอยที่ 1  179,760 194,800 
โครงการยอยที่ 2 - 139,800 
โครงการยอยที่ 3 84,000 80,000 
โครงการยอยที่ 4 180,940 - 
โครงการยอยที่ 5 20,000 - 

รวมท้ังสิ้น 464,700 414,600 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ) 879,300 
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โครงการยอยที่ 1 
 

1.  ชื่อโครงการ   ซอมบํารุงอาคาร อุปกรณประกอบอาคาร ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ และบริเวณ            
โดยรอบอาคารเชิงรุก 

 
2.  ผูรับผิดชอบ  ผูชวยคณบดี (รองคณบดีฝายบริหาร)   ผูประสานงาน คุณอรัญญา อินทโชติ                   

และคุณเชื้อน ทิมเครือจีน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรไดกอสรางมานานกวา 15 ป ทําใหอาคาร อุปกรณประกอบอาคาร ส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ และบริเวณโดยรอบอาคารมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา อีกทั้งพ้ืนที่บางสวนสมควรมีการปรับปรุง
เพ่ือใหมีความเหมาะสมตอการใชงานที่เปล่ียนไป หรือใหมีการใชงานไดเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหสอดคลองตอยุทธศาสตรที่ 1:  
เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ขอที่ 4 การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางกายภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหนวยอาคารสถานที่ฯจึงทําการสํารวจ และเสนอใหมีการปรับปรุง ดังนี้ 
 3.1. ซอมฝาเพดาน ดังนี้ 

3.1.1. หองน้ําอาคาร 1 ชั้น 1 (หองน้ําเล็ก) 
3.1.2. หองไฟอาคาร 2 ชั้น 3 
3.1.3. หองน้ําอาคาร 5 ชั้น 1 (หองน้ําเล็ก) 

 3.2 ปรับปรุงลานจอดรถดานหลังอาคาร 5 (รูปแสดงในเอกสารแนบ) โดยจะดําเนินการดังนี้ 
  3.2.1. ยายโครงสรางเหล็กของหลังคาที่จอดรถจากลานจอดรถตกึหลัง 3 
  3.2.2. ทําหลังคาใหมบนโครงสรางเหล็กเดิม 

3.2.3. ทําทางระบายน้ํารอบลานจอดรถ 
  3.2.4.  ติดหลอดไฟบริเวณลานจอดรถ 
 3.3. ทางระบายน้ํารอบลานจอดรถดานอาคาร 2 และยกระดับบันไดทางขึ้นตึก 1 

3.4. ปรับปรุงทางคอนกรีตเขาคณะฯระหวางอาคาร 5 และ 6 เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมทางเดิน และเพ่ือใหเปน
ทางขึ้นอาคารสําหรับคนพิการ (รูปแสดงในเอกสารแนบ) 

3.5. ปรับปรุงบริเวณจอดรถมอเตอรไซคดานตึก 2 ตึก 5 และ ตึก 6 
 3.6. ทําปายแสดงทางเขาคณะเภสัชศาสตร  
 3.7. ซอมบํารุงอาคาร และอุปกรณประกอบอาคารอื่นๆ ระหวางป เชน ทอน้ํา หลังคา  
 
4.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือซอมบํารุงอาคาร อุปกรณประกอบอาคาร ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ และบริเวณโดยรอบอาคารเชิงรุก 
หรือเชิงปองกัน 
 
5.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- ลดอุบัติการณระดับรายแรงที่เกี่ยวของกับชีวิตและทรัพยสิน 
- อุบัติการณหรือขอรองเรียนดานการใหบริการ เชนสถานท่ีจอดรถ ทางขึ้นสําหรับคนพิการ 
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6.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
     เบิกจายจากงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาฯ หมวดคาตอบแทนใชสอยฯ เปนเงิน 179,760 บาท 
และงบประมาณรายได กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาฯ งานสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ หมวด
คาตอบแทนใชสอยฯ  เปนเงิน 194,800 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 374,560 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันหารอยหกสิบ
บาทถวน) จําแนกดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ รายได 
1. ซอมฝาเพดาน 3 หอง 13,760 - 
2. ปรับปรุงลานจอดรถดานหลังอาคาร 5 
    2.1. คาจางยายโครงสรางหลังคาเหล็กจากลานจอดรถตึกหลัง 3 
   2.2.  ติดตาขายกรองแสงบนโครงสรางเหล็กเดิม 
   2.3. ทําทางระบายน้ํารอบลานจอดรถ 
   2.4.  ติดหลอดไฟบริเวณลานจอดรถ 

 
 

10,000 
 

5,000 

- 
50,000 

 
42,000 
 

3. ทางระบายน้ํารอบลานจอดรถดานอาคาร 2 และยกระดับบันได
ทางขึ้นตึก 1 

26,000  

4. ปรับปรุงทางคอนกรีตเขาอาคารระหวางอาคาร 5 และ 6  42,800 
5. ปรับปรุงบริเวณจอดรถมอเตอรไซค ดานตึก 2 ตึก 5 และ ตึก 6  60,000 
6. ทําปายแสดงทางเขาคณะเภสัชศาสตร 5,000  
7. ซอมบํารุงอาคาร และอุปกรณประกอบอาคารอื่นๆ ระหวางป เชน 
ทอน้ํา หลังคา  

120,000 - 

รวมท้ังส้ิน 179,760 194,800 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ) 374,560 

 
7. แผนการปฏิบัติงาน 

 ตารางการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ซอมฟาเพดาน 3 หอง             
2. ปรับปรุงลานจอดรถดานหลัง
อาคาร 5 

    
 

        

3. ทางระบายน้ํารอบลานจอดรถ
ดานอาคาร 2 และยกระดับบันได
ทางขึ้นตึก 1 

            

4. ปรับปรุงทางคอนกรีตเขา
อาคารระหวางอาคาร 5 และ 6 

        
 

    

5. ทําปายแสดงทางเขาคณะเภสัช
ศาสตร 

    
 

        

6. ซอมบํารุงอาคาร และอุปกรณ
ประกอบอาคารอื่นๆ ระหวางป 
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8.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
สัดสวนของงบประมาณที่ใชในการปองกัน ตอการซอมแซมเพ่ือแกไข 

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

9.1. ไมเกิดอุบัติการณระดับรายแรงที่เกี่ยวของกับชีวิตและทรัพยสิน 
9.2. อุบัติการณหรือขอรองเรียนดานการใหบริการ 

 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการยอยที่ 2 
 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการติดตั้งตาขายเพื่อกันนกพิราบบริเวณอาคารคณะเภสัชศาสตร 
 
2.  ผูรับผิดชอบ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร / รองคณบดีฝายบริหาร  ผูประสานงาน  คุณอรัญญา อินทโชติ  

และคุณเชื้อน ทิมเครือจีน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจาก ขณะนี้การแพร จํานวนประชากรของนกพิราบไดเพ่ิมขึ้นอยางมากและอยางรวดเร็วนกพิราบเหลานี้
ไดเขามาอาศัยอยูตามระเบียงของอาคารตางๆของคณะเภสัชศาสตรมากขึ้น และตาขายที่มีอยูเดิมไดเกิดการชํารุด
ทั้งหมดจนไมสามารถปองกันนกพิราบไดอีกตอไป ดังนั้นจึงจําเปนตองติดตั้งตาขายใหมอีกครั้ง เพ่ือเปนการปองกัน
มิใหนกพิราบเขามาอาศัยอยูในบริเวณอาคารของคณะฯ อีกทั้งเปนการปองกันสุขภาพของบุคลากร นิสิต และบุคคล
อ่ืนที่เขามาใชอาคารคณะฯ จากการติดโรคอันอาจเกิดจากการสัมผัสกับมูลของนกพิราบ หรือโรคใดๆที่มีนกพิราบเป
นพาหะนําโรค ในป 2550 ไดติดตั้งเพียงอาคาร 4  ดังนั้นในปนี้จึงทําการติดตั้งตอเนื่อง โดยจะทําในอาคารที่เหลือ
ทั้งหมด 

 
4. วัตถุประสงค 

เพ่ือติดตั้งตาขายเพื่อปองกันนกพิราบบริเวณอาคาร 1, 2, 3, 5 และ 6 ของคณะเภสชัศาสตร 
 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ปองกันนกพิราบไมใหเขามาอาศัยอยูบริเวณระเบียงของอาคาร ทําใหส่ิงแวดลอมรอบอาคารมีความสะอาด 

และปลอดภัยมากขึ้น 
 

6. งบประมาณ 
เบิกจายจากงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาฯ งาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยฯ จํานวน 139,800 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเกาพันแปดรอย         
บาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ รายได 
1. คาตาขายดานหลังอาคาร 1 ขนาดกวาง 100 เมตร สูง 12 เมตร  46,200 
2. คาตาขายดานหลังอาคาร 2 ขนาดกวาง 52 เมตร สูง 12 เมตร  23,400 
3. คาตาขายดานหลังอาคาร 3 ขนาดกวาง 52 เมตร สูง 12 เมตร  23,400 
4. คาตาขายดานหลังอาคาร 5 ขนาดกวาง 52 เมตร สูง 12 เมตร  23,400 
5. คาตาขายดานหลังอาคาร 6 ขนาดกวาง 52 เมตร สูง 12 เมตร  23,400 

รวมท้ังสิ้น  139,800 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ)  139,800 
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7.  แผนการปฏิบัติงาน 
 ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รื้อตาขายเดิมและติดตั้งตา
ขายใหมของอาคาร 1, 2, 3, 
5 และ 6 

       
 

     

 
8.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

จํานวนอาคารที่มีการติดตั้งตาขาย รอยละ 100 ของจํานวนอาคารเปาหมาย 
 

9  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
9.1 มูลนกพิราบตามหนาตาง และรอบอาคารนอยลง  
9.2 ลดโอกาสเสี่ยงของผูใชอาคารจากการติดโรคที่มีนกพิราบเปนพาหะในการนําโรค 
 

10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมนิโครงการปท่ีแลว) 

- 
 

11  สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน       
ในปน้ี 

- 
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โครงการยอยที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโถง 1, 2 และ 3 ของอาคาร 1 เพ่ือเปนพ้ืนที่สวัสดิการนิสิตและบุคลากร 
 
2. ผูรับผิดชอบ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร/รองคณบดีฝายบริหาร  ผูประสานงาน  คุณอรัญญา อินทโชติ      

คุณเชื้อน ทิมเครือจีน และเจาหนาที่ฝายโสตฯ 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปจจุบันนิสิตคณะเภสัชศาสตร ไดมีการใชพ้ืนที่ที่โถง 1, 2 และ 3 ของอาคาร 1 เปนจํานวนมากใน
การรับประทานอาหาร ทํารายงาน อานหนังสือ และสังสรรค ทําใหโตะที่จัดใหในบริเวณดังกลาวมีไมเพียงพอตอจํานวน
นิสิตที่ใชบริการ นอกจากนิสิตแลวบุคลากรของคณะฯก็ยังใชพ้ืนที่ดังกลาวในการรับประทานอาหาร หรือเปนที่แขงกีฬา 
ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงบริเวณดังกลาว ดังนี้ 
 3.1. เพ่ิมจํานวนโตะบริเวณโถง 1 และ 2 
 3.2. ซอม หรือติดตั้งพัดลมบริเวณโถง 1, 2 และ 3 
 3.3. ติดตั้งเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบหลายหัว ซึ่งมีเครื่องกรองอยูภายในตัวเครื่องมาไวบริการนิสิตและบุคลากรใน
บริเวณโถงกลางบริเวณรานอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากน้ําดื่มจากเครื่องทําน้ําเย็นแบบหัวเดียวที่คณะฯจัดใหขณะนี้มีปริมาณ
ไมเพียงพอกับความตองการ อีกทั้งเครื่องทําน้ําเย็นที่ใชอยูเปนแบบการใชแกลลอนน้ําคว่ําลงซึ่งมีขอเสียในเรื่องของ
ความสะอาดของตัวเครื่องเอง และของแกลลอนน้ําที่ใชซ้ําๆ ทําใหน้ําซึ่งมีคุณภาพที่ดีหลังจากผานเครื่องกรอง กลับมี
คุณภาพลดลงเมื่อใชกับเคร่ืองดังกลาว 
 3.4. จัดโถง 3 เปนพ้ืนที่สําหรับการออกกําลังกาย เชน การตีปงปอง การแขงกีฬา หรือการซอมการแสดง
ตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมีพ้ืนที่สวัสดิการสําหรับนิสิตและบุคลากรในการรับประทานอาหาร ทํารายงาน อานหนังสือ และ
สังสรรค 
 
5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นิสิตและบุคลากรมีพ้ืนที่สําหรับใชในการรับประทานอาหาร ทํารายงาน อานหนังสือ และสังสรรค 
 

ไชยาฯ 2 รานอาหาร พื้นที่จัดกิจกรรม 

โถง 2 โถง 1 โถง 3 
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6. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เบิกจายจากงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาฯ หมวดคาตอบแทนใชสอยฯ เปนเงิน 84,000 บาท 

และงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนสินทรัพยถาวร แผนงานจัดการศึกษาฯ งานสนับสนุนการจัด
การศึกษาฯ หมวดคาครุภัณฑ เปนเงิน 80,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 164,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นส่ีพัน        
บาทถวน) จําแนกดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ รายได 
1. เครื่องทําน้ําดื่มไวบริการนิสิตและบุคลากรในบริเวณรานอาหารที่
โถงตึก  

20,000 - 

2. โตะพวงจํานวน 5 ชุด  80,000 
3. พัดลมเพดานจํานวน 30 เครื่อง 54,000  
4. คาซอมและคาติดตั้งพัดลมเพดาน 10,000  

รวมท้ังสิ้น 84,000 80,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ) 164,000 

 
7.  แผนการปฏิบัติงาน 
 ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดตั้งเคร่ืองทําน้ําดื่ม             
2. จัดซื้อโตะพวง             
3. ซอม และติดตั้งพัดลม
เพดาน 

            

 
8. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

8.1 มีโตะเพียงพอตอผูใชบริการพื้นที่ดังกลาว 
8.2  มีน้ําดื่มเพียงพอตอผูใชบริการพื้นที่ดังกลาว 

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการพื้นที่ดังกลาว 
 

10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
 

11.  สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน       
ในปน้ี 

- 
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โครงการยอยที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสวมสะอาด 
 
2. ผูรับผิดชอบ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร / รองคณบดีฝายบริหาร   ผูประสานงาน  คุณอรัญญา อินทโชติ 

และคุณเชื้อน ทิมเครือจีน 
 
3. หลักการและเหตุผล 

จากการสอบถามความเห็นนิสิตและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร พบวา สวนใหญตองการสวมที่สะอาด ไมมี
กล่ินเหม็น และตกแตงสวยงาม โดยประเภทสวมที่นิสิตตองการมากที่สุด คือ มีทั้งสวมชักโครก และนั่งยอง และเพ่ือ
สนองตอนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดจัดทําโครงการ “สวมสะอาดไดมาตรฐาน” เพ่ือใหสวม
สาธารณะในประเทศไทยไดมาตรฐาน คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ตลอดจนประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยที่ดีใน
การใชสวมสาธารณะ คณะเภสัชศาสตรจึงเล็งเห็นวาควรทําการปรับปรุงหองสวมภายในคณะฯซึ่งไดเส่ือมสภาพ ชํารุด
ตามกาลเวลา โดยในชวงที่ผานมาไดทําการติดตั้งสายฉีดชําระในหองสวมทุกหอง และมีการปรับปรุงสวมของตึก 1 
แบบนั่งยองเปนโถชักโครกเรียบรอยแลว โครงการนี้มุงเนนที่จะดําเนินการตอเนื่อง โดยจะปรับปรุงหองสวมในอาคาร 
2, 3, 4, 5 และ 6 และจัดทําสวมสําหรับคนพิการ 

 
4.  วัตถุประสงค 

เพ่ือปรับปรุงใหหองสวมในคณะฯใหสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย  
 

5.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
มีสวมที่ไดสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
 

6.  งบประมาณ 
เบิกจายจากงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาฯ หมวดคาตอบแทนใชสอยฯ เปนเงินทั้งส้ิน 180,940 

บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเการอยส่ีสิบบาทถวน) ดังนี้ 
คาใชจาย งบประมาณ รายได 

1. คาโถชักโครกแบบนั่งอาคาร 2 จํานวน 6 โถ  14,100 - 
2. คาโถชักโครกแบบนั่งอาคาร 3 จํานวน 12 โถ 28,210 - 
3. คาโถชักโครกแบบนั่งอาคาร 4 จํานวน 12 โถ 28,210 - 
4. คาโถชักโครกแบบนั่งอาคาร 5 จํานวน 12 โถ 28,210 - 
5. คาโถชักโครกแบบนั่งอาคาร 6 จํานวน 12 โถ 28,210 - 
6. วัสดุและปูนยาแนว 4,000 - 
7. คาวัสดุสําหรับการปรับปรุงหองสวมตึก 1 ชั้น 1 เพ่ือเปนหองสวมคนพิการ 10,000 - 
8. คาวัสดุสําหรับการปรับปรุงหองสวมตึก 6 ชั้น 2 เปนหองสวมสําหรับ
อาจารยพิเศษ และผูเขารวมการประชุม 

20,000 - 

9. คาวัสดุตกแตงหองสวม 20,000  
รวมท้ังสิ้น 180,940 - 

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ) 180,940 - 
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7. แผนการปฏิบัติงาน 
 ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เปล่ียนสวมในอาคาร 2, 3, 
4, 5 และ 6 แบบนั่งยองเปน
ชักโครก 

            

2. ปรับปรุงหองสวมตึก 1 ชั้น 
1 เพ่ือเปนหองสวมคนพิการ 

            

3. ปรับปรุงหองน้ําตึก 6 ชั้น 2 
เปนหองน้ําสําหรับอาจารย
พิเศษ และผูเขารวมการ
ประชุม 

            

 
8.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

หองสวมนิสิตในคณะไดมีการปรับปรุง รอยละ 100 ของจํานวนหองสวมนิสิตทั้งหมด 
 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
หองสวมภายในคณะฯมีความสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น 
 

10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
 

12  สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน       
ในปน้ี 

- 
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โครงการยอยที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ  จัดทําภาพถายติดอาคารในคณะเภสัชศาสตร 
 
2. ผูรับผิดชอบ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร / รองคณบดีฝายบริหาร ผูประสานงาน  คุณอรัญญา อินทโชติ   

และคุณพิพัฒน  สนั่นนาม 
 
3. หลักการและเหตุผล 

อาคารในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรไดถูกกอสรางมากวา 15 ป ภาพถายที่ติดตามอาคารเรียน
โดยรอบคณะฯ เกา เลือนลาง และชํารุดไปตามเวลา เพ่ือใหภูมิทัศนภายในอาคารสวยงามขึ้น และเพ่ือแสดงภาพ
กิจกรรมดานตางๆของคณะฯกับบุคลากรและนิสิตภายในและภายนอกคณะฯ และบุคลากรทั่วไปที่ผานเขามา จึงเห็น
ควรที่จะมีการจัดทําภาพติดอาคารขึ้นใหม 

 
4. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดทําภาพถายที่ติดตามอาคารเรียนโดยรอบคณะเภสัชศาสตร 
 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ภูมิทัศนภายในอาคารสวยงามขึ้นเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมดานตางๆของคณะฯทางออมแกกับบุคลากร

และนิสิตภายในและภายนอกคณะฯ และบุคลากรทั่วไป 
 

6. งบประมาณ 
เบิกจายจากงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาฯ หมวดคาตอบแทนใชสอยฯ เปนเงินทั้งส้ิน 20,000  

บาท (สองหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 
คาใชจาย งบประมาณ รายได 

1. คาจัดทําภาพถาย 40 ภาพๆละ 500 บาท 20,000 - 
รวมท้ังสิ้น 20,000 - 

รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ) 20,000 - 
 
7. แผนการปฏิบัติงาน 
 ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. คัดเลือกภาพถายในแตละ
กิจกรรม 

            

2. จัดทําภาพถาย             
3. ติดตั้งภาพถาย             
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8.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
ภาพถายที่ติดตามอาคารเรียนโดยรอบคณะฯ ซึ่ง เกา เลือนลาง และชํารุดไปตามเวลาถูกเปล่ียนคิดเปน       

รอยละ 100 
 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ   
9.1  ภูมิทัศนภายในอาคารสวยงามขึ้น 
9.2  เปนการประชาสัมพันธกิจกรรมดานตางๆของคณะฯทางออม 

 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

 
11.  สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน       

ในปน้ี 
- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 147 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบัน 
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณบดี  รองคณบดีฝายบริหาร  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดตระหนักถึงความสําคัญ ของปจจัยที่จะสนับสนุนใหคณะ
เภสัชศาสตร มีความเจริญกาวหนา   หากผูบริหารทุกระดับของคณะฯ   มีวิสัยทัศน  พันธกิจ ความสามารถในการ
วางแผนและไปสูการปฏิบัติ   การบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  ความสามารถในการบริหารบุคคล  งบประมาณ  
และรายได  การเปดโอกาสใหบุคลากร  ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถาบัน  การใชทรัพยากรตางๆ ของ
คณะฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนกํากับ  มีการจัดระบบฐานขอมูลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม  ตลอดจนติดตาม
ดูแลผลการทํางานของสถาบัน    คณะเภสัชศาสตร  จึงไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาผูบริหาร 
 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนํา ผูบริหารคณะเภสัชศาสตรทุกระดับ  
 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูบริหารคณะเภสัชศาสตรทุกระดับมสีมรรถนะและภาวะผูนําที่สูงขึ้น 
 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณทั้งส้ิน 22,200 บาท (สองหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน) ดังนี้ 

7.1 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถวน) 

7.2 เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 5,200 บาท (หาพันสองรอย
บาทถวน) 
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คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน............. 

(โปรดระบุ) 
1. คาเดินทางของวิทยากร 7,000   
2. คาที่พักวิทยากร 800    
3. คาของที่ระลึก  800  
4. คาตอบแทนวิทยากร 3,600 2,400  
5. คาเล้ียงรับรอง        2,000  
6.คาอาหาร (40 คนX 40 บาทX 1 มื้อ) 1,600   
7.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 40 คนX 25 บาท X 2 มื้อ) 2,000   
8.คาวัสดุ  2,000   

รวม 17,000 5,200  
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)                22,200  บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
8.แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การประเมินสมรรถนะและ
ภาวะผูนําของผูบริหาร
คณะฯทุกระดับ (โดยการ
ประเมินตนเองและบุคลากร
ในคณะฯ) 

            

จัดโครงการฝกอบรมให
ความรูในสมรรถนะและ
ภาวะผูนําที่ผูบริหารควรมี
(ขออนุมัติโครงการและ
ดําเนินการ) 

            

การประเมินสมรรถนะและ
ภาวะผูนําของผูบริหาร
คณะฯทุกระดับหลัง
โครงการฝกอบรม(โดยการ
ประเมินตนเองและบุคลากร
ในคณะฯ)   

     
 

       

รายงานผลการประเมิน             
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9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 มีผูบริหารที่เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนํา ไมนอยกวา รอยละ 50  
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 มีผลการประเมินที่สูงขึ้น 
 
11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ

เกิดข้ึนในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 148 
 
2.  ชื่อโครงการ    โครงการเรียนรูงานของกันและกันของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหาร ผูชวยคณบดีฝายบริหาร และหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะตองมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง และมิใชการทาํงาน
ที่โดดเดี่ยว ตองมีความรวมมือประสานเพื่อมุงประโยชนของสวนรวม  การแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือเรียนรูกันและกันใน
งานขางเคียงภายในหนวยงาน จะเปนโอกาสของการไดรวมมือกันพัฒนางานของบุคลากรในหนวยงาน นอกจากได
เรียนรูในเนื้องานแลว จะไดเรียนรูถึงวิธีคิด การวางระบบการดําเนินงาน ตลอดจน การแกไขปญหา มาแลกเปล่ียนกัน 
เพ่ือนําไปประยุกต พัฒนางานของตนเอง   นําไปสูความคิดใหมที่สรางสรรคเปนนวัตกรรม  และสามารถชวยเหลือ 
สนับสนุนกนัได หากมีบุคลากรในงานหนึ่งมีภารกิจที่ไมสามารถปฏิบัติงานได  บุคลากรในหนวยงานขางเคียงสามารถ
เขาชวยเหลือดําเนินการใหสามารถดําเนินงานไปได  ไมใหงานนั้นเกิดสะดุด หรือเกิดปญหา  เนื่องจากงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนเปนงานสายบริการ ซึ่งจะสงผลถึงการดําเนินการของคณะฯในภาพรวม  คณะเภสัชศาสตรจึงได
จัดโครงการเรียนรูงานของกันและกันของบุคลากรสายสนับสนุนขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยการเรียนรูงานหรือแลกเปล่ียนเรียนรูในงาน
ของกันและกัน 

5.2 เพ่ือสามารถชวยเหลือสนับสนุนงานของกันและกันไดหากอีกหนวยงานหนึ่งมีภารกิจไมสามารถ 
ปฏิบัติหนาที่ 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 บุคลากรสายสนับสนุนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานของกันและกัน 
6.2 บุคลากรสานสนับสนุนสามารถเขาไปชวยเหลือสนับสนุนงานของกันและกันไดในยามที่อีกหนวยงานมี

ภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 
7.  งบประมาณ    
 ไมใชงบประมาณ 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขออนุมัติโครงการและ
ประชุมชี้แจงโครงการแก
บุคลากรสายสนับสนุน 

 
 

           

จัดทําประกาศ
ประชาสัมพันธการจับคู
เรียนรูของกันและกันของ
งานขางเคียงและการ
ใหบริการ 

 
 

           

การดําเนินการเรียนรูงาน
รวมกันในแตละสัปดาห 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

การใหงานขางเคียงมา
นําเสนอการดําเนินงานของ
งานขางเคียงทุก......เดือน 

  
 

  
 

    
 

  
 

  
 

การประเมินผลการ
ดําเนินการตามโครงการ
และการรายงานผล 

      
 

     
 

 
  

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 มีบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมโครงการทุกงาน  
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

 บุคลากรสายสนับสนุนสามารถสนับสนุน ชวยเหลืองานขางเคียง เมื่อมีภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได     
ดีย่ิงขึ้น 
 
11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา   
       (ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ

เกิดข้ึนในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 149 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับบัณฑิตนอกเวลาราชการ 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีภารกิจ  4  ดาน คือการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการ
วิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีสํานักงานเลขานุการคณะฯ  ทําหนาที่ในการดําเนินงาน
สนับสนุน  ใหภารกิจของคณะฯบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพมีความรู
ความสามารถสูงขึ้น  เปนส่ิงสําคัญที่จะสงผลใหการดําเนินภารกิจของคณะฯเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  จึง
เห็นสมควรที่จะสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุน  ไดมีการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานอกเวลาราชการ  สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน   
 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุน  ไดมีความรูความสามารถสูงขึ้น  โดยการศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรสายสนับสนุน  ที่ไดรับทุนการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษา และมีความรู
ความสามารถสูงขึ้น 
 
7.  งบประมาณ 

งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา              
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการศึกษาตอของบุคลากรสายบริการ) จํานวน 50,000 บาท 
(หาหมื่นบาทถวน) 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ผูที่ไดรับอนุมัติทุนชั้นปที่ 
1,2 ขออนุมัติเบิก พรอม
เอกสารหลักฐานในแตละ
ภาคการศึกษา 

            

2) ผูประสงคขออนุมัติทุน 
ปรายใหม  ย่ืนเรื่องขอ
อนุมัติทุนพรอมเอกสาร
หลักฐานและคณะฯ
พิจารณาอนุมัติ 

            

3) ผูที่ไดรับอนุมัติ  ย่ืนขอ
อนุมัติเบิก  ชั้นปที่ 1,2 
พรอมเอกสารหลักฐาน 

            

4) ติดตามประเมินโครงการ             
หมายเหตุ  เมื่อส้ินสุดการเรียนและการวัดและประเมินผลในแตละเทอมใหผูที่ไดรับทุน จัดทําบันทึกรายงานผลการ
เรียนพรอมแนบหลักฐานใหคณะทราบ 
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 มีบุคลากรสายสนับสนุน  ไดรับทุนการศึกษา  ปการศึกษาละ 2  คน  
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนการศึกษา  ไดเกรด 3.00 ขึ้นไป 
 
11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ

เกิดข้ึนในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 150 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนวยธุรการ 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หนวยธุรการ คณะเภสัชศาสตร 
 

4.  หลักการและเหตุผล 
 งานธุรการ เปนหนวยงานที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานตางๆภายในคณะเภสัชศาสตรใหปฏิบัติงาน
ดวยความคลองตัวและบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจของคณะฯ และสอดคลองกับนโยบายและภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ดั้งนั้น ผูที่จะทํางานธุรการไดตอง มีความรู ความชํานาญ มีไหวพริบ และสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองและเปนระบบ พรอมทั้งจะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงาน เพ่ือที่จะไดปฏิบัติงานได
อยางถูกตองทันสมัยและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมตลอดเวลา และ
การศึกษาดูงานเปนอีกกลยุทธหนึ่งที่จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดวิสัยทัศนกวางไกล หลากหลาย เปนการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาบุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองนโยบายคณะ   
 ดังนั้น หนวยธุรการ  จึงเห็นควรสนับสนุนใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยธุรการไดมีการสัมมนาบุคลากร
สายสนับสนุนหนวยธุรการและศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนและหนวยธุรการ เพ่ือนํา
ความรูและประสบการณจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนางานธุรการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สําหรับบุคลากรหนวยธุรการ ประกอบดวย 1) คุณกมลณิชา  ฉิมแยม 2) คุณอรัญญา  อินทโชติ                  
3) คุณวิภารัตน ครุฑถวย 4) คุณนงนุช  โมราราย 5) คุณกมลชนก  กันแตง 6) นายบริภัทร  ทินกร                  
7) นายเสนห  รักไทย 8) นางเฉลียว  มีขํา 9) นายเชื้อน  ทิมเครือจีน 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานธุรการ  
 5.2  เพ่ือพัฒนาทักษะในงานดานธุรการไดอยางถูกตอง 
 5.3  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรธุรการและเครือขายระหวาง มหาวิทยาลัยอื่นๆ 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 บุคลากรสายงานธุรการไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานธุรการ  
6.2 ผูปฏิบัติงานธุรการไดพัฒนาทักษะในงานดานธุรการไดอยางถูกตอง 
6.3 บุคลากรงานธุรการเกิดความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรธุรการและเครือขาย ระหวางมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
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7.  งบประมาณ 
งบประมาณทั้งส้ิน 14,220 บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพันสองรอยยี่สิบบาทถวน) ดังนี้ 
7.1 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ จํานวน 13,720 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) 

7.2 เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุมอบรมสัมมนา) จํานวน 500 บาท  (หารอยบาทถวน) 

คาใชจาย 
งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน 
(โปรดระบุ) 

1. คาน้ํามันรถไป-กลับ พิษณุโลก-นครปฐม-กรุงเทพฯ 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศิลปากร/
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

7,000   

2. คาที่พัก (1 คืนx 3 หอง x 1,000 บาท ) 3,000   
3. คาเบ้ียเล้ียงคนขับรถ  1  คน (2 วัน x 180 บาท) 360   
4. คาเบ้ียเล้ียงผูเขารวมโครงการ (2 วัน x 8 คน x 210 บาท) 3,360   
5. คาของที่ระลึก  500  

รวม 13,720 500  
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 14,220  บาท 

 
8.แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปโครงการ             

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 บุคลากรหนวยธุรการ คณะเภสัชศาสตร รูระบบงาน โครงสรางการจัดการ อยางเปนรูปธรรม  
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 10.1  ความพึงพอใจของบุคลากรหนวยธุรการ 
 10.2  บุคลากรทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบ สํานักนายกฯ และระบบงานใหมๆ 
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11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา   
       (ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 

12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ี  
       อาจเกิดข้ึนในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 151 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหาร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
  การที่รางกายมีสุขภาพแข็งแรงทําใหเรามีชีวิตอยูไดอยางสุขสบายปราศจากโรคภัย รางกายมนุษยเรา
เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่มีความซับซอน และมีระบบสําคัญตางๆ ที่ทํางานประสานกันเปนอยางอยางดี ทั้งระบบที่
ทํางานดวยสัญญาณไฟฟา ทํางานดวยระบบจักรกล หรือทํางานดวยระบบทางเคมี การที่รางกายมีสุขภาพแข็งแรงทํา
ใหเรามีชีวิตอยูไดอยางสุขสบายปราศจากโรคภัย ก็เนื่องจากระบบตาง ๆ เหลานั้นยังสามารถทํางานไดอยางปกติ และ
ทํางานสอดประสานกับระบบอื่นไดเปนอยางดี เชนกัน รางกายคนเราพอใชไปนาน ๆ ก็ยอมมีการสึกหรอ แตถารอให
ถึงขั้นนั้นแลวไปพบแพทย บางทีก็ไมทนัการณ การปองกันจึงดีกวาการรักษา  
  แมวาปจจัยหลักที่ทําใหรางกายมีความสมบูรณแข็งแรงอยูที่โภชนาการที่ดี การดําเนินชีวิตที่เหมาะสม การ
หลีกเล่ียงอบายมุข และการออกกําลังสม่ําเสมอ แตใชวาทุกคนสามารถจะทําเรื่องเหลานี้ไดอยางครบถวนสมบูรณ และ
ตอเนื่องตลอดอายุขัย การตรวจสุขภาพเพื่อดูสภาพความสมบูรณของรางกาย คนหาความผิดปกติที่สงสัญญาณเตือน 
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร จงึสงเสริมใหมีการตรวจรางกายประจตําป ดังกลาว 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 การตรวจสุขภาพเพื่อดูสภาพความสมบูรณของรางกาย คนหาความผิดปกติที่สงสัญญาณเตือนรางกาย 
5.2 เพ่ือจะไดกระตุนเตือนใหดูแลรักษา และปองกันตนเองเสียกอนที่จะเปนโรค 
5.3 ชวยลดปญหาที่นําไปสูการสูญเสียทั้งทางดานสุขอนามัยและเศรษฐกิจ 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ไดตรวจสุขภาพเพื่อดูสภาพความสมบูรณของรางกาย  
6.2 กระตุนเตือนใหดูแลรักษา และปองกันตนเองเสียกอนที่จะเปนโรค 
6.3 ลดปญหาที่นําไปสูการสูญเสียทั้งทางดานสุขอนามัยและเศรษฐกิจ 

 
7.  งบประมาณ 

งบประมาณทั้งส้ิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 
7.1 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 



 162 
 

 

7.2 เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุมอบรมสัมมนา) จํานวน 48,000 บาท (ส่ีหมื่นแปด
พันบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน 
(โปรดระบุ) 

1. คาตรวจสุขภาพ(สําหรับบุคลากรที่ไมสามารถเบิกจาย
ได(ตามระเบียบคารักษาพยาบาล)  (600 บาท x 80 คน) 

- 48,000 - 

2. คาวัสดุ 2,000 - - 
รวม 2,000 48,000 - 

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 50,000  บาท 
 
8.แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานงานกับ รพ.
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

            

2. ตรวจสุขภาพ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 ผูเขารับการตรวจสุขภาพรางกาย จํานวนรอยละ 80 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดที่อยูปฏิบัติงาน  
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 การเฝาระวังและดูแลสุขภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ 
 
11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 
 มีบุคลากรเขารวมโครงการนอยมาก  
 
12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ

เกิดข้ึนในปน้ี 
 - เพ่ิงตรวจมากอนที่จะจัดโครงการ 
 - ยังละเลยที่จะดูแลสุขภาพตนเอง 
 - บุคลากรที่เบิกได (ไมไดตรวจชวงระยะเวลาโครงการ) 
 - ไมมีการสํารวจจํานวนบุคลากร (ขาราชการ) ที่ตรวจสุขภาพเพราะจายตรงไมมีการมาเบิก 



 163 
 

 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 152 
 
2.  ชื่อโครงการ     พัฒนาระบบการสืบคนรายชื่อหนังสือของหองอานหนังสือคณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หนวยหองอานหนังสือ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
          หองสมุดเปนแหลงรวบรวมสรรพวิชาความรูตางๆ ที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลา   อีกทั้ง
หองสมุดยังเปนแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา วิจัยของอาจารย นิสิต และประชาชน  ในยุคปจจุบันการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง  ทันสมัย   และรวดเร็ว      ถือวาเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งใน
ปจจุบันทรัพยากรสารนิเทศที่มีใหบริการในหองอานหนังสือสวนหนึ่งไมสามารถสืบคนไดจาก Web OPAC ของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  ทําใหผูใชบริการไมสามารถเขาถึงขอมูล และองคความรูจํานวนนั้นได   หากมี
การพัฒนาระบบการสืบคนรายชื่อหนังสือของหองอานหนังสือคณะเภสัชศาสตร  จะกอใหเกิดประโยชนแกผูใชบริการ
เปนอยางมาก และชวยใหการใหบริการของเจาหนาที่มีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหหองอานหนังสือคณะเภสัชศาสตร มีระบบการสืบคนรายชื่อหนังสือที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
บริการแกผูใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย  

5.2 เพ่ือใหผูใชบริการสามารถสืบคนรายชื่อหนังสือและคนหาหนังสือไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 หองอานหนังสือมีระบบการสืบคนรายชื่อหนังสือที่มีประสิทธิภาพ  และผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูล 
ทรัพยากรหองอานหนังสือไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 
7. งบประมาณ 

เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจดัการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน............. 
(โปรดระบุ) 

1. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (100 บาท x 1 คน x 60 วัน)  6,000  
รวม  6,000  

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 6,000  บาท 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้ันเตรียมการ 
 1. ศึกษาระบบการจัดเก็บ 
และคนคืนรายชื่อหนังสือจาก
แหลงตาง ๆ เพ่ือใชประกอบ
ในการพิจารณาตัดสินใจ 
2. นําเสนอผูบริหาร และ
ตัดสินใจ 
3. ขออนุมัติดําเนินการ 
4. บุคลากรหองอานหนังสือ
ศึกษาระบบ 

            

ข้ันดําเนินการ 
-ระยะที่ 1 จัดการฐานขอมูล
ระบบทะเบียนหนังสือ
อางอิง           
-ระยะที่ 2 จัดการฐานขอมูล
ระบบทะเบียนหนังสือ
ภาษาอังกฤษ 
-ระยะที่ 3 จัดการฐานขอมูล
ระบบทะเบียนหนังสือ
ภาษาไทย 
-ระยะที่ 4 จัดการฐานขอมูล
ระบบทะเบียนดานวิจัย 
วิทยานิพนธ วารสาร 
-ระยะที่ 5 จัดการฐานขอมูล
ระบบทะเบียน ส่ือ
โสตทัศนวัสดุ 

            

ข้ันประเมินผล    
 ประเมินผลการใชโปรแกรม
จากผูใชบริการและ
ผูรับบริการ 
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9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 หองอานหนังสือ คณะเภสัชศาสตร มีระบบสืบคนรายชื่อหนังสือใหบริการแกผูใชบริการ 

 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูใชบริการสามารถสืบคนรายชื่อหนังสือจากหองอานหนังสือ  คณะเภสัชศาสตร ไดอยางถูกตอง สะดวก   

และรวดเร็ว 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 153 
 
2.  ชื่อโครงการ     พัฒนาเว็บไซดของหองอานหนังสือคณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หนวยหองอานหนังสือ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาอยางมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  และ
แนวโนมของหองสมุดยุคใหมเปนการจัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบฉะนั้น หองอานหนังสือใน
ฐานะเปนแหลงรวบรวมองคความรูตางๆ   จึงจําเปนที่ตองไดรับการพัฒนาและประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และ
สารสนเทศที่มีในหองอานหนังสือผานระบบเครือขาย Internet เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหผูใชบริการไดรับทราบ
ตลอดเวลา 
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวของหองอานหนังสือผานเครือขาย  Internet 
 5.2  เพ่ือประหยัดเวลาผูใชในการเขาถึงขอมูลขาวสารของหองอานหนังสือ 
 5.3  เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และสารสนเทศตางๆเกี่ยวกับหองอานหนังสือ 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
            6.1  ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดตลอดเวลา 
 6.2  ผูใชบริการทราบและไดใชประโยชนจากขอมูล ขาวสาร และสารสนเทของหองอานหนังสือ 
 6.3  ผูใชบริการไดรับขอมูล ขาวสาร และสารสนเทศ 
 
7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ข้ันวิเคราะห (Analysis) 
วิเคราะหเนื้อหาและขอมูลที่
จะนําเสนอใน web site 

            

2. ข้ันออกแบบ (Design) 
ออกแบบหนา web site 

            

3. ข้ันสรางและพัฒนา 
(Development and 
Production) ดําเนินการ
สราง web site หองอาน
หนังสือตามที่ไดออกแบบไว 

            

4. ข้ันเผยแพร 
(Dissemination 
Diffusion) นํา web site 
เผยแพรแกผูใชบริการ 

            

5. ประเมินผล 
(Evaluation)  

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

 หองอานหนังสือ คณะเภสัชศาสตร มีเว็ปไซดเพ่ือใชในการประชาสัมพันธและเปนชองทางในการติดตอส่ือสาร
กับหองอานหนังสือ 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

 ผูใชบริการเขาถึงขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวของหองอานหนังสือ คณะเภสัชศาสตร โดยผาน
เครือขาย  Internet ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 154 
 
2.  ชื่อโครงการ ปฏิบัติการสอนวิธีใชหองอานหนังสือและการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หนวยหองอานหนังสือ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันขอมูล ขาวสาร และองคความรูตางๆเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีปริมาณมาก    มีทั้งในรูปส่ือส่ิงพิมพ  
CD-ROM   ฐานขอมูลออนไลน   และส่ืออ่ืนๆอีกมากมาย  ซึ่งหากผูใชบริการไมสามารถเขาถึงขอมูล สารสนเทศ และ
องคความรูเหลานั้นไดจะทําใหผูใชบริการไมไดรับขอมูลในส่ิงที่ตรงความตองการ ดังนั้นหองอานหนังสือจึงจัดโครงการ
บริการสอนการใชหองอานหนังสือและการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนขึ้น  
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือชวยใหนิสิตสามารถเขาถึงขอมูล สารสนเทศ และองคความรูที่มีใหบริการในหองอานหนังสือและจาก
แหลงขอมูลอื่นๆ 

5.2 เพ่ือชวยใหนิสิตสามารถเขาถึงขอมูล สารสนเทศ และองคความรูไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นิสิตสามารถเขาถึงขอมลู สารสนเทศ และองคความรูที่มีใหบริการในหองอานหนังสือและจากแหลงขอมูลอื่นๆ
ไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 
 
7.  งบประมาณ 

งบประมาณทั้งส้ิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 
งบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต แผนงาน
จัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
จํานวน  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)       

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน............. 
(โปรดระบุ) 

1. คาเอกสารและวัสดุ 1,000   
รวม 1,000   

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 1,000  บาท 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ 
- จัดทําแผนพับ 
- จัดทําคูมือการสืบคน 

            

2. ขั้นดําเนินการ 
-สอนการใชหองอานหนังสือ
และการสืบคนขอมูลจาก
ฐานขอมูลออนไลน 

            

3. ประเมินผลโครงการ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 นิสิตเขารวมโครงการรอยละ 100 

 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 10.1 นิสิตสามารถใชบริการหองอานหนังสือไดอยางถูกตอง 
 10.2 นิสิตสามารถสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน  และส่ืออ่ืนๆไดอยางถูกตอง 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 155 
 
2.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงเคร่ืองแมขายคณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หนวยระบบงานคอมพิวเตอร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาอยางมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  และ
แนวโนมของการใหบริการขาวสารและขอมูลตาง ๆ เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธตองการความรวดเร็วและทัน
เหตุการณ การทํางานในระบบใหมที่สอดคลองตอนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในสวนของการใหบริการขอมูลและ
สารสนเทศจําเปนตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหสามารถรองรับความตองการใชงานที่มีอยูตลอดเวลา ในสวน
ระบบงานคอมพิวเตอร เครื่องแมขายของคณะเภสัชศาสตรจัดเปนทรัพยากรพื้นฐานที่ตอบสนองความตองการใชงาน
จากทุก ๆ หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณรองรับการทํางานในระบบเครือขายคอมพิวเตอรของคณะเภสัชศาสตร 

5.2 เพ่ือรองรับความตองการใชงานรวมกันของหนวยงานอื่น ๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

5.3 เพ่ือใชบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของคณะเภสัชศาสตร  
5.4 เพ่ือใหบริการแกเครื่องลูกขายทั้งในดานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการทางวิชาการดาน       

ตาง ๆ 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ระบบเครือขายของคณะมีอุปกรณพ้ืนฐานสําหรับใชบริหารจัดการ และรองรับเครือขาย ที่ชวยใหผูใชบริการ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดตลอดเวลา 

6.2 หนวยงานยอยภายในคณะเภสัชศาสตร สามารถเขาถึงขอมูล และมีความสามารถในการใชทรัพยากรที่
จัดเตรียมไวให ผูใชบริการทราบและไดใชประโยชนจากขอมูล ขาวสาร และสารสนเทศตาง ๆ ของทาง
คณะ ใชบริการไดรับขอมูล ขาวสาร และสารสนเทศในลักษณะการสงผานจากเครื่องแมขายเขาสูเครื่องใช
งานเพื่อการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการตาง ๆ 

6.3 คณะเภสัชศาสตรมีเครื่องมือและทรัพยากรที่ใชบริหารและจัดการเครือขายที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
ระบบเครือขายมีเครื่องมือคอยตรวจสอบการทํางานของระบบการใหบริการเครือขาย และอินเตอรเนต็ เพ่ือ
คอยเฝาระวัง และการแจงเตือน การลวงละเมิดเขาใชขอมูลจากผูที่ไมไดรับสิทธิเขาถึงขอมูลในเครือขาย 

6.4 ผูใชบริการไดรับการตอบสนองตอความตองการระบบเครือขาย โดยใหบริการตอบสนองความตองการ  
ตาง ๆ ตามที่ผูใชตองการ เชนการเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศตาง ๆ  
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7. งบประมาณ 
เงินรับฝาก-โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ปงบประมาณ 2551  สวนของคณะเภสัชศาสตร 

จํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 2 ชุด 
 
8.แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1. กําหนดรายละเอียด
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ที่รองรับระบบเครือขาย
หลักของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหใชไดในระดับคณะ
อยางมีประสิทธิภาพ 

            

2. ดําเนินการจัดซื้อโดย
ผานระบบพัสดุครุภัณฑของ
ทางราชการ 

            

3. ตรวจรับเคร่ืองมือ             
4. ติดตั้งอุปกรณ และ
ทดสอบระบบการทํางาน 

            

5. นําออกใชงานภายใต
ระบบเครือขายหลักของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหใชได
ในระดับคณะอยางมี
ประสิทธิภาพ 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 คณะเภสัชศาสตรมีระบบเครือขายมีเสถียรภาพในการใหบริการผานระบบเครือขายที่ดี  
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 ผูใชบริการจากหนวยงานยอยในคณะเภสัชศาสตรมีความพอใจในประสิทธิภาพการใหบริการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่ตองการประชาสัมพันธ ในระดับดี ถึงดีมาก ประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจจากการใชบริการ 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 156 
 
2.  ชื่อโครงการ     พัฒนาเว็บไซดคณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ หนวยระบบงานคอมพิวเตอร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาอยางรวดเร็วและมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ตองทันสมัยและทันตอเหตุการณ  เว็บไซดเปนอีกชองทางหนึ่งที่ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขาวสารตาง ๆ และเปนภาพลักษณขององคกรนั้น ในการเผยแพร ใหผูรับบริการทั้งที่เปนหนวยงานภายนอกและ
ภายในรับรูสารสนเทศ ตาง ๆ   จากเหตุผลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาเว็บไซด ในปจจุบันถือเปนชองทางสําคัญ และ
สะดวกรวดเร็ว ในการสื่อสารและเผยแพรสารสนเทศ ตาง ๆ ฉะนั้นเว็บไซด คณะเภสัชศาสตร จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาทั้งในดานรูปแบบ, ความสวยงาม,ความทันสมัยของขอมูล, ความสะดวกรวดเร็ว, ความปลอดภัยของขอมูลตางๆ 
เพ่ือการเผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลสารเทศ  ผานเว็บไซดคณะเภสัชศาสตร 

5.2 เพ่ือความทันสมัย รวดเร็ว สวยงามและปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ  ผานเว็บไซดคณะเภสัชศาสตร 

5.3 เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศของคณะเภสัชศาสตรในการใชงานดานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

5.4 มีชองทางในการติดตอส่ือสารกับบุคคลภายในและภายนอกได 

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ผูเขาใชบริการสามารถไดรบัขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และเปนปจจุบัน มีความรวดเร็วในการเขาถึง      

ขอมูลตาง ๆ 
6.2 ผูเขาใชบริการไดใชประโยชนจากขอมูล ขาวสาร และสารสนเทศ 
6.3 คณะเภสัชศาสตร มีขอมูล ขาวสาร และสารสนเทศสําหรับใชในงานดานตาง ๆ  
6.4 ผูเขาใชบริการสามารถสื่อสารและรับสงขอมูลสารสนเทศ ผานเว็บไซดไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

 
7.  งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8.แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้ันตอนที่ 1 : เก็บรวบรวม
ขอมูลสําหรับพัฒนา
เว็บไซต จากความตองการ
ของผูใชบริการ 
(Requirement) 
1. กําหนดเปาหมายหลัก

ของเว็บไซต 
2. เก็บรวบรวมขอมูล

ความตองการของ
ผูใชบริการ 

3. เนื้อหาสําหรับจัดทํา
เว็บไซต 

            

ข้ันตอนที่ 2 : พัฒนา
เนื้อหา (Site Contact) 
1. สรางกลยุทธการ

นําเสนอขอมูล เพ่ือให
เนื้อหาบนเว็บไซต
เปนที่นาสนใจ 

2. กําหนดขอบเขต
เนื้อหาที่จะนําเสนอ 

3. จัดรูปแบบเนื้อหา
ขอมูลใหถูกตองอยาง
มีระบบ 

 

            

ข้ันตอนที่ 3 : พัฒนา
โครงสรางเว็บไซต (Site 
Structure) 
1. จัดทําแผนผัง

โครงสรางขอมูล 
2. พัฒนาระบบเนวิเกชั่น 
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ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนที่ 4 : ออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต (Visual 
Design) 
1. ออกแบบลักษณะ

หนาจอโฮมเพจ และ
เว็บเพจ 

2. พัฒนาเว็บเพจตน
แบบที่จะใชสําหรับ
การพัฒนาเว็บไซต 

3. พัฒนาเครื่องมือ
สําหรับ Update หรือ
เพ่ิมเติมขอมูลตางๆ
ในเว็บไซต 

 

            

ข้ันตอนที่ 5 : พัฒนาและ
ดําเนินการ (Prosuction 
and Operation) 
1. ใสขอมูล และเนื้อหาที่

จะนําเสนอลงใน
หนาจอโฮมเพจ และ
เว็บเพจ 

2. เปดตัวเว็บไซต และ
ทําใหเปนที่รูจัก 

3. ดูแล และพัฒนา
ตอเนื่อง 

 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

 หนวยระบบงานคอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร มีเว็ปไซดเพ่ือใชในการเผยแพร/ประชาสัมพันธและเปน
ชองทางในการติดตอส่ือสารกับบุคคลภายในและภายนอก โดยวัดจากจํานวนผูเขาเว็บไซดในแตละเดือน 

 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

ผูเขาใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารสารสนเทศและความเคลื่อนไหวตาง ๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร 
โดยผานเครือขาย  Internet ไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตองโดยวัดจากแบบประเมินการเขาใชงาน 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

..................................................... 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 157 
 
2.  ชื่อโครงการ  โครงการชื่มชมคนดี และหนวยงานดีเดน 
 
3.  ผูรับผิดชอบ  คณะเภสัชศาสตร โดยคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รองคณบดีฝายบริหาร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ในการปฏิบัติงานปจจุบัน การจัดการเปนส่ิงสําคัญที่สุดที่องคกรตองมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพ องคกรจะ
พัฒนาและสามารถบรรลุวัตถุประสงค ขององคกรได จําเปนที่จะตองมีโครงสราง การจัดการหนวยงานภายในที่มี
คุณภาพ และบุคลากรที่มีความสามารถ สมรรถนะ และมีทัศนคติที่ดีตอองคกร 

การบริหารงานบุคคลเปนหนึ่งในบทบาทสําคัญของผูบริหาร ภายใตการจัดการที่ดี องคการจะตองให
ความสําคัญตอบุคลากร ขวัญและกําลังใจที่ดี เปนส่ิงที่จะชวยใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และมีผลการ
ปฏิบัติงานที่เปนไปตามวัตถุประสงค การชื่นชมและสรางขวัญและกําลังใจผานการตอบแทนทั้งที่เปนเงิน และไมใชเงิน
จะชวยใหบุคลากรรับรูวาองคกรใหคุณคา  

หนวยงานเปนกลไกหลักขององคกร บุคลากรที่ดี ยอมสงผลใหหนวยงานน้ันมีผลสําเร็จและมีการจัดการ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาหนวยงานดีเดน เปนส่ิงที่องคกรใหคุณคาของการทํางานเปนทีม การบริหารจัดการ
ระดับกลางที่มีประสิทธิภาพ  

ดวยหลักการและเหตุผลดงักลาวคณะเภสัชศาสตรจึงเห็นความจําเปนที่จะใหมีโครงการสรรหาเพื่อชื่นชมคนดี 
และหนวยงานดีเดน เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจและแสดงความตระหนักที่องคการใหคุณคา 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรดีเดน และหนวยงานดีเดน 
5.2 เพ่ือแสดงความตระหนักที่องคกรมีตอบุคลากรเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 
5.3 เพ่ือสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติงานที่ดี 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 คณาจารย ผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจท่ีดี เกิดความรักองคการ 
6.2 หนวยงานมีการปฏิบัติงานที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพโดยรวม 
กลุมเปาหมาย 

-  บุคลากร พนักงานสายบริการ เจาหนาที่คณะเภสัชศาสตร 
-  อาจารยและพนักงานสายวิชาการ (ยกเวนคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ที่เปนผูบริหาร) 

 -  หนวยงานสายบริการและหนวยงานในกํากับ (ยกเวน ภาควิชา) 
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รูปแบบการดําเนินงาน 
-  เผยแพรโครงการ และจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือก สรางเกณฑประเมิน และดําเนินการตามแผนที่วางไว 
-  การติดบอรดเพ่ือแสดงผลงานหรือเกียรติประวัติ 
-  การเก็บรวมรวมประวัติ ผลงาน เพ่ือเปน “หองเกียรติประวัติ” 
 

7.  งบประมาณ  
งบประมาณทั้งส้ิน 30,500 บาท (สามหมื่นหารอยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,500 บาท (หาพันหารอยบาทถวน) 

7.2  เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา        
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 

คาใชจาย 
งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

รวม 

1. คาจัดทําบอรดเผยแพร ขนาด 1.2x2.4 เมตร 2,500  2,500  
2. คาวัสดุ ส่ิงพิมพ เอกสาร 3,000  3,000 
3. คาโลรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติทองคํา  24,000 24,000 
4. คาอาหารวางสําหรับการประชุม  1,000 1,000 

รวม 5,500 25,000 30,500 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สามหมื่นหารอยบาทถวน 
 
8.  แผนการปฏิบัติงาน    ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการตลอดทั้งปงบประมาณ 2551 โดยมีการใหรางวัล 2 ครั้ง 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
ประชาสัมพันธ และเตรียมการ
ตามโครงการ 

            

ประกาศเกียรติคุณ             
สรุปและประเมินผล             
 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 
9.2 การสรรหาเปนไปตามโครงการ 

 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 คณาจารย หนวยงานมีความพึงพอใจท่ีดีตอโครงการ 
10.2 เกิดนวตกรรมที่ดีของหนวยงาน อันจะเปนประโยชนตอคณะเภสัชศาสตร 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

..................................................... 
 

1. รหัสโครงการ ภ. 158 
 
2. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําของที่ระลึกคณะเภสัชศาสตร 
 
3. ผูรับผิดชอบ  คณะเภสัชศาสตร โดยคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รองคณบดีฝายบริหาร 
 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตรมีกิจกรรมการดําเนินการในโครงการตางๆ ทั้งที่เปนระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และ
นานาชาติ มีกิจกรรมและโครงการตลอดทั้งป ตลอดจนมีวิทยากร มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการจัดการดาน
การศึกษา ผานการดูงาน การเยี่ยมชม และการประสานระหวางองคการทั้งภายใน และภายนอก ตลอดทั้งป แตละ
กิจกรรมจําเปนที่จะตองมีการมอบของที่ระลึกทั้งตอบุคคล และองคกร ทั้งชิ้นเล็ก และใหญ แตที่ผานมา การดําเนินการ
แตละโครงการมีความแตกตาง และไมเปนไปในลักษณะเดียวกัน ที่สําคัญไมแสดงออกถึงความเปนคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการจัดทําของที่ระลึกเพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ ของคณะ             
ตลอดทั้งป 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือจัดหาของที่ระลึกของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.2 เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดี และเปนการประชาสัมพันธคณะฯ 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ผูรับมีความพอใจ 
6.2 เกิดภาพลักษณที่ดีตอคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รูปแบบการดําเนินงาน 

- การระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดประเภทของที่ระลึก โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ เล็ก (สําหรับบุคคล
จํานวนมาก) กลาง สําหรับบุคคล/วิทยากร/แขกผูมีเกียรติ และใหญ สําหรับองคการ หนวยงาน 

- การดําเนินการจัดหา 
- ทั้งนี้ของที่ระลึกดังกลาวจะตองแสดงใหระลึกถึงคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และความยั่งยืน

ของคณะฯ อยางตอเนื่อง 
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7.  งบประมาณ  
 งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน
การจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 90,500 บาท (เกาหมื่นหารอยบาทถวน) 

คาใชจาย 
งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

รวม 

1. คาจัดทําของที่ระลึกขนาดเล็ก จํานวน 1000 ชิ้น (1000x40)  40,000 40,000 
2. คาจัดทําของที่ระลึกขนาดกลาง จํานวน 300 ชิ้น (300x100)  30,000 30,000 
3. คาจัดทําของที่ระลึกขนาดใหญ จํานวน 100 ชิ้น (100x200)  20,000 20,000 
4. คาอาหารวางสําหรับการประชุม  500 500 

รวม  90,500 90,500 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) เกาหมื่นหารอยบาทถวน 

 
8.  แผนการปฏิบัติงาน  ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ  ตุลาคม-ธันวาคม 2550 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
ดําเนินการ             
สรุปผล             
 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 
9.2 การจัดหาเปนไปตามโครงการ 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผูไดรับ และเกิดภาพลักษณที่ดีตอคณะ 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

..................................................... 
 

1. รหัสโครงการ ภ. 159 
 
2. ชื่อโครงการ  โครงการการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 
3. ผูรับผิดชอบ  คณะเภสัชศาสตร โดยคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร 
 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการดําเนินการมาเปนระยะเวลา 15 ป มีกิจกรรม และการพัฒนามา
อยางตอเนื่อง จากหลักสูตรปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียว ปจจุบันมีการเรียนการสอนทุกระดับตั้งแตระดับปริญญาตรี 
โท และเอก มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องทั้งองคความรู ระดับปจเจก ระดับหนวยงาน และระดับองคการ  

เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางราบรื่น และเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคการ เพ่ือเปนองคการแหงการ
เรียนรู และเพ่ือการพัฒนากระบวนการคุณภาพทั้งการบริหารจัดการทั่วไป และการจัดการเรียนการสอน จึงมีความ
จําเปนที่จะตองสงเสริมใหองคกรเกดิบรรยากาศแหงการเรียนรู การสรางความรู การถายทอดประสบการณ หรือความรู
ฝงลึกที่ไดจากการสั่งสมประสบการณ การเผยแพรและการนําความรูดังกลาวไปใชประโยชน การสั่งสม เปนองคความรู
ขององคการ จึงมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรูในกลุมผูที่สนใจส่ิงเดียวกัน 
หรือการชวยกันแกไขอุปสรรคหรือปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏบัิติงาน 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือคนหานวตกรรมดีเดนของหนวยงาน 
5.2 เพ่ือแสดงความตระหนักที่องคกรมีตอองคความรูของบุคลากรที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
5.3 เพ่ือสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการถายทอดประสบการณ 
 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากหนวยงานมีการแพรหลาย นําไปสูการปฏิบัติ 
6.2 2. คณาจารย ผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจท่ีดี เกิดความรักองคการ 
6.3 เกิดชุมชนแนวปฏิบัติภานในคณะเภสัชศาสตร 
กลุมเปาหมาย 
อาจารย พนักงานสายวิชาการ บุคลากร พนักงานสายบริการ เจาหนาที่คณะเภสัชศาสตร 

 หนวยงานทุกระดับ  
รูปแบบการดําเนินงาน 

- การประกวดนวตกรรมดีเดนแตละไตรมาส 
- การสงเสริมใหเกิด วัฒนธรรมของการเลาเรื่อง สรางบรรยากาศ สภากาแฟ 
- การเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ ในกลุมบุคลากรที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน 
- การเก็บรวมรวมนวตกรรมใน “หองเกียรติประวัติ” 



 180 
 

 

7.  งบประมาณ  
งบประมาณทั้งส้ิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 

72  เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุมอบรมสัมมนา) จํานวน 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพัน
บาทถวน) 

คาใชจาย 
งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

รวม 

1. คารางวัลการประกวดนวัตกรรมดีเดน 4 ครั้งๆละ 4,000 บาท  
แบงเปน 3 รางวัล 

 12,000 12,000 

2. คาวัสดุ ส่ิงพิมพ เอกสาร ในการดําเนินการจัดตั้ง ชุมชนแนวปฏิบัติ 3,000  3,000 
3. คาอาหารวางสําหรับการประชุมระดับหนวยงาน สภากาแฟ ทั้งระดับ
หนวยงาน และคณะกรรมการประจําคณะ 

 15,000 15,000 

รวม 3,000 27,000 30,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สามหมื่นบาทถวน 

 
8.  แผนการปฏิบัติงาน8 

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ  ตลอดทั้งปงบประมาณ 2551 โดยมีการใหรางวัลทุกไตรมาส  
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
ประชาสัมพันธ และเตรียมการ
ตามโครงการ 

            

ประกาศเกียรติคุณ             
สรุปและประเมินผล             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 
9.2 การสรรหาเปนไปตามโครงการ 
9.3 เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 คณาจารย หนวยงานมีความพึงพอใจท่ีดีตอโครงการ 
10.2 เกิดนวตกรรมที่ดีของหนวยงาน อันจะเปนประโยชนตอคณะเภสัชศาสตร 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 160 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการฝกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร

เครื่องสําอาง 
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 การฝกปฏิบัติงานของนิสิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  (Bachelor of Science 
Program in Cosmetic Sciences) ในชวงภาคฤดูรอน ระหวางชั้นปที่ 3 ขึ้นชั้นปที่ 4 เปนหนาที่ของนิสิตทุกคนที่
จะตองผานการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา300 ชั่วโมง (ประมาณ 40 วันทําการ วันละประมาณ 8 ชั่วโมง) 
 การฝกปฏิบัติงานนี้ เปนการฝกที่มุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจ มีประสบการณในการนําความรูไป
ทดลองประยุกตใชกับสถานการณจริง และเกิดทักษะในการทํางานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมหรือแวดวงธุรกิจดาน
เครื่องสําอางกอนการทํางานจริงภายหลังจบการศึกษา นอกเหนือไปจากการศึกษาจากอาจารย ผูสอน และตํารา 
นอกจากนี้การฝกงานยังชวยใหนิสิตฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และการฝกงานถือเปนการสราง
โอกาสในการทํางานในหนวยงานนั้นๆ หรือหนวยงานอื่นๆ 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เ พ่ือ ใหนิ สิตมีความรู ความเข า ใจ  และเจตคติที่ ดี ต อบทบาทและหนาที่ ของนักวิทยาศาสตร                  
สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

5.2 เพ่ือใหนิสิตมีประสบการณทักษะและความชํานาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
5.3 เพ่ือใหนิสิตมีประสบการณในการฝกปฏิบัติงานกับบุคลากรในสาขาอาชีพอื่นๆ 
5.4 เพ่ือใหนิสิตมีความมั่นใจในการใชความรูใหเปนประโยชนกับหนวยงาน หรือการใหบริการตางๆ 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจ และเจตคติที่ดีตอบทบาทและหนาที่ของนักวิทยาศาสตร สาขา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

6.2 เพ่ือใหนิสิตมีประสบการณทักษะและความชํานาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
6.3 เพ่ือใหนิสิตมีประสบการณในการฝกปฏิบัติงานกับบุคลากรในสาขาอาชีพอื่นๆ 
6.4 ฌพ่ือใหนิสิตมีความมั่นใจในการใชความรูใหเปนประโยชนกับหนวยงาน หรือการใหบริการตางๆ 
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7.  งบประมาณ  
งบประมาณทั้งส้ิน 142,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ จํานวน 32,800 บาท (สามหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) 

7.2  เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุมอบรมสัมมนา) จํานวน 109,200 บาท (หนึ่งแสนเกาพัน
สองรอยบาทถวน) 

รายละเอียด 
หมวดงบประมาณ

แผนดิน 
หมวดเงินงบประมาณ

รายได 
คาใชจายแหลงฝก   

คาสอน (100 บาท x 26 คน x 42วัน)  109,200 

คาใชจายอาจารยนิเทศ   
คาเบ้ียเล้ียงอาจารย เจาหนาที่ (210 บาท x 4 คน x 5วัน) 4,200  
คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ (120 บาท x 1 คน x 5 วัน)  600  

คาที่พัก (1,000 บาท x 5 คน x 4 คืน) 20,000  
คาพาหนะ 8,000   

รวม 32,800 109,200 
รวมคาใชจายในโครงการ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 142,000  บาท 

 
8.  แผนการปฏิบัติงานระยะเวลา 
 ระหวางวันที่ 17 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551   สถานที่โรงงานผลิตเครื่องสําอาง และบริษัท
นําเขาเครื่องสําอาง ในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 
กิจกรรม 

 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. สํารวจแหลงฝก (ม.ค.-พ.ค.)           
2. นิสิตลงชื่อสมัครเขารวมการฝกงาน            
3. ตรวจสอบคุณสมบัตินิสิต            
4. ประกาศผลรายชื่อแหลงฝกที่นิสิต
ตองฝกงาน 

           

5. ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอม            
6. ฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝก            
7. นําเสนอผลการฝกงาน            
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9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนนิสิตผูผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกปฏิบัติการ ไมนอยกวารอยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

- รายงานการฝกปฏิบัติงาน 

 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา  

(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  -โครงการใหม 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  -โครงการใหม 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
……………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 161 
 
2. ชื่อโครงการ ฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 
 
3. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
 
4. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเอง                 
ซึ่งหลักสูตรดังกลาวไดกําหนดแผนการเรียนใหชั้นปที่ 6  ฝกปฏิบัติการคนละ 6  ผลัด  ผลัดละ  6  สัปดาห  
ประกอบดวย วิชาบังคับ 4 วิชา คือ ปฏิบัติการเภสัชกรรม อายุรศาสตร  ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก  ปฏิบัติการ
ใหบริการสารสนเทศทางยา และปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  และฝกปฏิบัติการวิชาเลือกที่นิสิตสนใจอีกคนละ  2  
ปฏิบัติการ   ซึ่งคณะฯมีหนาที่จัดส่ิงสนับสนุนใหการฝกปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ อาทิ จัดบุคลากรใหบริการติดตอ
ประสานงานของผูเกี่ยวของกับการฝกงาน   และจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนแหลงฝก คาเบ้ียเล้ียงสําหรับนิสิต 
(จายเปนคาดํารงชีวิตในการฝกงาน อาทิ คาที่พัก คาอาหาร คาเชาอินเทอรเน็ต ฯ) คาเดินทางนิสิต คาใชจายของ
อาจารยนิเทศ คาวัสดุประกอบการฝกปฏิบัติงาน เหลานี้ ลวนเปนปจจัยสนับสนุนใหการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัช
กรรม ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การฝกปฏิบัติการครั้ งนี้ มีมุ ง เนนใหนิ สิตมีทักษะความชํานาญดานการใหบริบาลเภสัชกรรม               
ซึ่งนิสิตจะไดฝกปฏิบัติการเตรียมยา เลือกสรรยา ควบคุมและประกันคุณภาพ การบริการดานยา  ฝกการติดตอ
ปฏิสัมพันธ  โดยตรงระหวางเภสัชกรกับผูปวยหรือผูรับบริการแตละคน  โดยใชกระบวนการสืบคนปญหาที่เกี่ยวของ
ดานยา  การวางแผนการรักษา และการติดตามผูปวยแตละราย  โดยมีอาจารยแหลงฝกเปนผูใหคําแนะนํา ควบคุม 
ประเมินผล และมีการจัดอาจารยนิเทศเพื่อตรวจติดตามอีกดวย  ทั้งนี้เพ่ือใหผูปวยหรือผูรับบริการ  ไดรับประโยชน
สูงสุดจากการใชยาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการคุมครองประชาชนในดานยา เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณแหง
วิชาชีพ โดยเนนความรูคูคุณธรรม 

 
5. วัตถุประสงค    

5.1 เพ่ือใหนิสิตเรียนรูและเขาใจบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของเภสัชกรในการบริบาลเภสัชกรรม 
5.2 เพ่ือใหนิสิตเรียนรูระบบการใหบริการดานเภสัชกรรมคลินิก และระบบการเชื่อมโยงกระบวนการรักษาของ

แหลงฝกแตละแหง ฝกการดูแลผูปวยแบบองครวม และสามารถเปรียบเทียบความแตกตางได  
5.3 เพ่ือใหนิสิตฝกการสื่อสารกับผูปวย การบันทึกขอมูลผูปวย การจําแนกกลุมอาการ การตรวจสอบ วิเคราะห

อาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นเพ่ือรวมกันวางแผนการรักษา การ
ติดตามการรักษา การรายงานผลการรักษา และการสรุปผลการรักษา 

5.4 เพ่ือใหนิสิตมีทักษะ และมีประสบการณ เปนแนวทางประกอบอาชีพ  
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตมีทักษะและประสบการณการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย 
6.2 นิสิตสามารถมีทักษะและประสบการณการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทางการแพทยดานอื่นๆ ได 
6.3 นิสิตตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย  
 

7. งบประมาณ    
งบประมาณแผนดิน  แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป: เงิน
อุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช   

เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ( โครงการประชุม อบรม สัมมนา) 

รายการ งปม. รายได 
คาใชจายนิสิต      
1. เบี้ยเลี้ยงนิสิต     
ป 6/2550 (ผลัด 4 =66 คน*3 วัน*60บาท) 
(ผลัด 5 = 75 คน *60บาท * 32 วัน )+(ผลัด 6= 73 คน * 60 บาท * 29 วัน) 

 
795,020.00 

11,880.00 
25,000.00 

ป 6/2551 (ผลัด 1= 75 คน*26 วัน*60 บาท)+ (ผลัด 2= 75 คน *27 วัน * 60 บาท)+( 
ผลัด 3=75 คน*30 วัน*60บาท)+(ผลัด 4=75คน* 27 วัน*60บาท)+(ผลัด5 = 75 คน 
*12 วัน *60บาท) 

  

2. คาพาหนะนิสิต   
ป 6/2550 (ผลัด 5 = 75 คน *400บาท )+(ผลัด 6= 73 คน * 400 บาท) 
ป 6/2551(นิสิต 75 คน x 400 บาท x 5 ผลัด) 

 
59,200.00 

125,000.00 

 
 

25,000.00 
คาใชจายแหลงฝก    
1. คาสอน  
ป 6/ 2550 ผลัด 4 (68 คน * 3 วัน * 100 บาท) +(9 คน * 33 วัน * 50 บาท) 

 
 

 
35,250.00 

ป 6/ 2550 ผลัด 5 (75 คน * 32 วัน * 100 บาท) + ผลัด 6 (73 คน * 29 วัน *100 
บาท)  

202,596.00 

ป 6/2551 (ผลัด 1= 90 คน*26 วัน*100 บาท)+ (ผลัด 2= 93 คน *27 วัน *100)+( 
ผลัด 3=93 คน*30 วัน*100บาท)+(ผลัด 4=91คน* 27 วัน*100บาท)+(ผลัด5 = 80 คน 
*12 วัน *100บาท) 

1,354,904.00 

 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  
ป 6/2550 (ผลัด4 = 5 คน* 50 บาท* 32 วัน)+(ผลัด5 = 3 คน*50 บาท *32 วัน)+(ผลัด 
6= 6 คน*50 บาท*29 วัน) 
ป 6/2551 (ผลัด1 = 7 คน*50 บาท*26 วัน)+(ผลัด 2=6 คน*50 บาท*27 วัน)+(ผลัด
3=6 คน *50บาท*30 วัน)+(ผลัด4 =7 คน*50บาท* 27 วัน)+(ผลัด 5= 11 คน*50บาท*
12 วัน) 

 63,750.00 

2. คาวัสดุ  18,800.00  
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รายการ งปม. รายได 
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท และ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ป6/2550 (ผลัด 4 =1 คน*33 วัน* 100 บาท)+(ผลัด5 = 2 คน* 32 วัน* 100 บาท) 
ป 6/2551 (ผลัด1=2 คน*100 บาท*26 วัน)+(ผลัด 4 =1 คน*100 บาท*27 วัน)+(ผลัด 
5=1 คน* 100 บาท* 12 วัน) 
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  
ป 6/2550 (ผลัด4 = 5 คน* 50 บาท* 32 วัน)+(ผลัด5 = 3 คน*50 บาท*32 วัน)+(ผลัด 
6= 6 คน*50 บาท*29 วัน) 
ป 6/2551 (ผลัด1 = 7 คน*50 บาท*26 วัน)+(ผลัด 2=6 คน*50 บาท*27 วัน)+(ผลัด
3=6 คน *50บาท*30 วัน)+(ผลัด4 =7 คน*50บาท* 27 วัน)+(ผลัด 5= 11 คน*50บาท*
12 วัน) 

63,750.00  

คาใชจายอาจารยนิเทศ     
ภาคเหนือ  16-19 ธ.ค. 50   
1. เบ้ียเล้ียงอาจารย (210 บาท x 5 คน x 4 วัน ) 4,200.00  
2. ที่พัก (1,100 บาท x 3 คืน x 3 หอง) 5,000.00 4,900.00 
3. พาหนะ  2,000.00 2,500.00 
4. เบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ  (180 บาท x 4 วัน) 720.00  

 2,428,594.00 370,876.00 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,799,470.00 

ถัวเฉล่ียทุกรายการ  
 หมายเหต ุ นิสิตที่ฝกปฏิบัติการฯภายในจังหวัดพิษณุโลก ไมเบิกคาเบ้ียเล้ียงและคาพาหนะ  
 
8. แผนการปฏิบัติงาน    ระยะเวลา  ระหวางเดือน 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน  2551 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ท่ี กิจกรรม 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
1 สํารวจแหลงฝก   (ส.ค.50)             
2 ประชุมคณะกรรมการฝกปฏิบัติงานฯ              
3 เลือกแหลงฝก     (ก.ย.50)             
4 จัดทําเอกสารการฝกปฏิบัติการ            
5 ปฐมนิเทศนิสิตฝกปฏิบัติการ             
6 ฝกปฏิบัติการ ณ แหลงฝก ผลัด 5-6 ป กศ. 50  ผลัด 1-4 ป กศ. 2551 

7 นําเสนอผลการฝกปฏิบัติการ    ครั้ง
ท่ี 

3/50 
    

ครั้ง
ท่ี 

1/51 
  ครั้งท่ี 

2/51 

8 นิเทศการฝกปฏิบัติการ   17-
19 
ภาค 
เหนื
อ 

7-11 
ภาค 
อีสา
น 

ภาค
ตะวันออก 

      

9 รายงานผลการเรียน              
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9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

9.1 เชิงปริมาณ 
- นิสิตมีผลการเรียนวิชาปฏิบัติการบังคับในระดับดี ถึงดีมาก ไมนอยกวารอยละ 80 
- นิสิตมีอัตราการครองแหลงฝก ไมนอยกวารอยละ 70  ของแหลงฝกในปการศึกษา 2551 
- อัตราการรับนิสิตแตละแหลงฝกจําแนกเปนรายป  

9.2 เชิงคุณภาพ 
- นิสิตเปล่ียนแหลงฝกไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนนิสิตที่ฝกปฏิบัติการ 
- อาจารยผูเขาฟงการนําเสนอประเมินทักษะ ความเขาใจของนิสิตที่มีตอ บทความ หนาที่ ความ

รับผิดชอบ ของเภสัชกร  
- แบบประเมินที่นิสิตประเมินแหลงฝก และแหลงฝกประเมินนิสิต  
 

10. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
ปญหาเรื่องการเปล่ียนแหลงฝกมผีลกระทบตอฝายตางๆ ดังนี้ 
10.1 นิสิตตองเปล่ียนแผนการเดินทาง ที่พัก การสงตองานของแหลงฝก  การเพิ่ม-ถอน รายวิชา ที่

ลงทะเบียนเรียนรายป และการเปลี่ยนเอกสารประกอบการฝกปฏิบัติการใหตรงกับแหลงฝกแหงใหม 
10.2 อาจารยแหลงฝก  ตองปรับระบบการปฏิบัติงาน ที่มีขอแตกตางกันระหวางการทํางานที่มีนิสิต                  

ฝกปฏิบัติงาน กับการทํางานโดยไมมีนิสิตฝกปฏิบัติงาน และอาจรับนิสิตจํานวนลดลงในปถัดไป เพราะ  
เห็นวามีความไมแนนอน หรือ เลือกรับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอื่นแทน หรือ การไมใหนิสิตฝก
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ เพราะกลัววา หากนิสิตเปล่ียนแหลงฝก จะทําใหงานไมตอเนื่อง และเพ่ิมภาระ
ใหอาจารยแหลงฝกที่ตองปฏิบัติงานระหวางไมมีนิสิตฝกปฏิบัติงาน 

10.3 การเบิกคาตอบแทนแหลงฝก ตองเปล่ียนเอกสารใหแหลงฝกลงนามใหม หรือลงนามเพิ่ม การ             
สงเอกสารเบิกจายไมสามารถควบคุมเวลา ใหเบิกไดพรอมกันทุกแหลงฝกในผลัดเดียวกันได  

10.4 การติดตอประสานงานทั้งทางเอกสาร  โทรศัพท  โทรสาร  e-mail  เพ่ิมขึ้น ซึ่งตองมีการติดตอกับนิสิต 
อาจารผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยแหลงฝก ผูปกครอง และคณะกรรมการฝกงาน ทําใหแผนการ
ทํางานในเวลาปกติ เพ่ิมเวลา  ขั้นตอน  งบประมาณ  และทรัพยากรที่ตองใชในการประสานงาน และ
การเปล่ียนแหลงฝก 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน  

ในปน้ี 
11.1 จัดโครงการสังเกตการณการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  สําหรับนิสิตชั้นปที่ 5  เพ่ือใหนิสิตเขาใจ

สภาพการฝกปฏิบัติงาน และสามารถเตรียมตัวใหพรอมตอการฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

11.2 ชี้แจงนิสิตใหมีความรู ความเขาใจ กระบวนการฝกปฏิบัติงาน  เพ่ือวางแผนการฝกปฏิบัติงาน และ
สามารถรับผิดชอบไปฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกที่ไดเลือกดวยตนเองไดสําเร็จ 

11.3 แจงใหนิสิตทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเปล่ียนแหลงฝก 
11.4 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู โดยใหนิสิตรุนพ่ีมาเลาประสบการณการฝกปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค 

ในการฝกงาน และวิธีการแกไข  
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11.5 แจงนิสิตใหขอรับคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการวางแผนการฝกปฏิบัติงาน และแนวทางการเลือก            
แหลงฝก จากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยที่ปรึกษา กอนเลือกแหลงฝก 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
............................................................... 

 
1. รหัสโครงการ    ภ. 162 
 
2. ชื่อโครงการ การสํารวจและพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  
 
3. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ  
 
4. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) กําหนดใหมีกิจกรรมการฝก
ปฏิบัติงาน สําหรับนิสิตชั้นปที่ 6  มีชั่วโมงการฝกงานรวมทั้งส้ิน ประมาณ 1,440 ชั่วโมง เพ่ือใหนิสิตไดนําความรูทาง
วิชาการที่ไดรับจากการเรียนในมหาวิทยาลัย ไปประยุกตใชในสภาพการปฏิบัติงานจริงรวมกับบุคลากรสาธารณสุข
สาขาอื่น ภายใตการควบคุมดูแล ของเภสัชกรแหลงฝก และเพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสเสริมสรางทักษะ และประสบการณ  
ทั้งดานวิชาชีพและวิชาการ  โดยนิสิตจะไดฝกปฏิบัติงาน จํานวน 6 วิชา วิชาละ 6 สัปดาห  รวมเปนเวลาประมาณ  10 
เดือน  

ในสวนของการจัดหาแหลงฝกทักษะวิชาชีพ และการสรางความเขาใจใหกับที่ผูรับเปนแหลงฝกใหสามารถ
เปนแหลงฝกที่ดี มีความเหมาะสม  จึงมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง  การจัดใหอาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูซึ่งมีความรูความสามารถทางดานการบริบาลเภสัชกรรม เขารวมปฏิบัติงานกับเภสัชกร และ
บุคลากรสาธารณสุขสาขาอื่น ในสถานปฏิบัติการดานสาธารณสุข  จึงเปนกระบวนการที่จะชวยเตรียมแหลงฝก ใหมี
ความพรอมทั้งในดานบุคลากร สถานที่  และกิจกรรมที่แหลงฝกจะจัดใหนิสิตฝกงานอยางเหมาะสม  รวมถึงความ
พรอมในดานที่พัก การเดินทาง และความปลอดภัยตางๆ อีกดวย 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสรางความรวมมือกับเภสัชกรในสถานบริการดานสาธารณสุขในการรับนิสิตฝกปฏิบัติการบริบาล
เภสัชกรรม 

5.2 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ใหกับเภสัชกรในสถานบริการดานสาธารณสุข ที่รับเปนอาจารยแหลงฝก 
เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และกิจกรรม ของเภสัชกรในการใหบริบาลเภสัชกรรม  

5.3 เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเปนอาจารยแหลงฝก ในดานความรวมมือรับผิดชอบที่จะตองมีตอนิสิต
ฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ในดานการจัดกิจกรรมการฝกงาน การประเมินผลการฝกงาน และการ
แกไขปญหาตางๆ ระหวางการฝกปฏิบัติงานใหนิสิตสามารถฝกปฏิบัติงานลุลวงดวยดี 

 
6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 อาจารยแหลงฝกทราบ และเขาใจ หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม 
6.2 อาจารยแหลงฝกมีความเขาใจกิจกรรมการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 
6.3 สรางความสัมพันธอันดีระหวาง คณะเภสัชศาสตร กับ แหลงฝก 
6.4 แหลงฝกใหความรวมมือรับนิสิตฝกปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 
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7.  งบประมาณ   

งบประมาณแผนดิน   แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป:        
เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช   

เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ( โครงการประชุม อบรม สัมมนา) 

รายละเอียด งบประมาณ รายได 

1. คาตอบแทนการปฏิบัติงาน (450 บาท x 6 คน x 5 วัน)  13,500.00 

2. คาที่พัก (1,000 บาท x 6 คน x 5 คืน) 30,000.00  

3. คาพาหนะ  10,000.00   
รวม  40,000.00 13,500.00 

รวมท้ังสิ้น 53,500.00 
         ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 
 
8.   แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ท่ี กิจกรรม 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป              
2 สํารวจอาจารยที่ประสงคจะสํารวจ

และพัฒนาแหลงฝก 
             

3 ติดตอประสานงานกับแหลงฝก              
4 ขออนุมัติโครงการ              
5 สงหนังสือแจงแหลงฝก              
6 จัดเตรียมเอกสารและงบประมาณให

อาจารย 
             

7 อาจารยสงรายงานการดําเนินงาน              
8 รวบรวมรายงานการประกันคุณภาพ              

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

สถานปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีไดรับการปฏิบัติการรวมโดยอาจารยคณะเภสัชศาสตรมีศักยภาพในการ
เปนแหลงฝก ไมนอยกวารอยละ 80  
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10 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 สถานปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เปนแหลงฝกใหมมีความเขาใจกิจกรรมการฝกปฏิบัติการบริบาล
เภสัชกรรมและสามารถฝกปฏิบัติงานนิสิตตามเปาหมายของคณะ 

10.2 สถานปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เปนแหลงฝกใหมใหความรวมมือรับนิสิตฝกปฏิบัติการอยาง
ตอเนื่อง 

 
11 (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

    โครงการใหม 
 
12 (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน      

ในปน้ี 
   โครงการใหม 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

.................................................................... 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 163 
 
2.  ชื่อโครงการ การอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือการฝกปฏิบัติการเสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร จะไดจัดการเรียนการสอนรายวิชา  151411  เสริม
ประสบการณสาธารณสุขในชุมชน (Public Health Experience in Community) ขึ้น โดยเปนการ ฝกปฏิบัติงานทาง
สาธารณสุขในชุมชน  สําหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ในชวงเดือนมีนาคม 
2551 เพ่ือใหนิสิตไดทราบระบบงานสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน   ไดฝกการคนหาปญหาสาธารณสุขและการวางแผนการ
ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว รวมท้ังไดมีโอกาสเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรสาธารณสุขในชุมชน  

ในการจัดการฝกปฏิบตัิงานดังกลาว จําเปนตองมีการจัดประชุม สัมมนา ระหวางอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชา กับอาจารยแหลงฝก เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับการฝกปฏบิัติการ  และการอบรม
นิสิตกอนฝกปฏิบัติงาน  รวมถึงการสัมมนาสรุปการฝกปฎิบัติงาน  

 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือประชุม อบรม สัมมนา อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยแหลงฝก 
5.2 เพ่ืออบรมนิสิตกอนออกฝกปฏิบัติงาน 
5.3 เพ่ือใหนิสิตนําเสนอผลงานภายหลังการฝกปฏิบัติงาน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารย

แหลงฝก รวมอภิปรายเสนอความคิดเห็นตอผลการฝกปฏิบัติการ 
 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยแหลงฝก  และนิสิต  มีความเขาใจในกระบวนการฝกปฏิบัติการเสริม

ประสบการณสาธารณสุขในชุมชนกอนออกฝกปฏิบัติการ และนิสิตสามารถสรุป ประมวล และนําเสนอผลการฝก
ปฏิบัติงานภายหลังส้ินสุดการฝกปฏิบัติงานได 

 
7.  งบประมาณ  

งบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ: แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช จํานวน 6,500.00 บาท (หกพันหารอยบาทถวน) 
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เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานการจัดการศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ( โครงการประชุม อบรม สัมมนา)  จํานวน  11,880  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอย
แปดสิบบาทถวน) 

รายละเอียด  งปม.แผนดิน รายไดคณะฯ 
อบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมของแหลงฝก  (  ก.พ. 51)   
1. คาเดินทางอาจารยประจําแหลงฝก (50 บาท x 25 คน) 1,250.00  
2. คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม (20 บาท x 30 คน) 600.00  
3. คาอาหารกลางวัน  ( 30 บาท x 30  คน) 900.00  

รวม 2,750.00  
อบรมเพื่อเตรียมความพรอมนิสิตกอนการฝกปฏิบัติงาน (มี.ค.51)   
1. คาตอบแทนวิทยากร (150 บาท x 6 ชั่วโมง  x 3 กลุม x 2 วัน)  5,400.00 
2. คาเดินทางอาจารยประจําแหลงฝก (50 บาท x 25 คน x 2 วัน) 2,500.00  
3. คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม (20 บาท x 30 คน x 2 วัน x 2 มื้อ)  2,400.00 

4. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 7 คน x 2 วัน)  420.00 
รวม 2,500.00 8,220.00 

สัมมนาสรุปผลการฝกปฏิบัติงาน   
1. คาเดินทางผูเขารวมประชุม (50 บาท x 25 คน) 1,250.00  
2. คาอาหารกลางวัน  (30 บาท x 30 คน)  900.00 
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท x 30 คน x 2 มื้อ)  1,200.00 
4.  คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับนิสิต (10 บาท x 78 คน x 2 มื้อ)  1,560.00 

รวม 3,250.00 3,660.00 
รวมคาใชจาย 6,500.00 11,880.00 

รวมคาใชจายในโครงการทั้งสิ้น 18,380.00 
ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1. อบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมของแหลงฝก         
2. อบรมเพ่ือเตรียมความพรอมนิสิตกอนการฝกปฏิบัติงาน       
3. สัมมนาสรุปผลการฝกปฏิบัติงาน       
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9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 จํานวนอาจารยแหลงฝกที่เขารวมสัมมนา ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนแหลงฝก 
9.2 จํานวนนิสิตที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน เขารับการ อบรม

เต็มจํานวน 
 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 รายงานการจัดโครงการ 
10.2 แบบประเมินโครงการในแตละกิจกรรมจากผูเขารวมโครงการ 
10.3 นิสิตสามารถคนหาปญหาสาธารณสุขและการวางแผนการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขที่พบ

จากฝกปฏิบัติงาน (อางอิงจากรายงานการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน) 
 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

 ในปที่ผานมาโครงการนี้จัดรวมอยูกับ โครงการฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน  แตเนื่องจากมีปญหา
เรื่องการเบิกคาใชจาย จึงไดแยกกิจกรรมในลักษณะการจัดอบรม ประชุม สัมมนา  ออกจากการฝกงาน  เพ่ือใหเปนไป
ตามหลักการเบิกคาใชจายที่ฝายการเงินคณะฯกําหนด 
 
12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
แยกโครงการออกมาจากโครงการฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน เพ่ือใหสะดวกในการเบิกคาใชจาย 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

................................................................... 
 

1. รหัสโครงการ ภ. 164 
 
2. ชื่อโครงการ การเตรียมความพรอมสําหรับการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพในรานยา 
 
3. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 การฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพในชื่อวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาลเปนการเลือกฝกงานสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร
ชั้นปที่ 5 ในโรงพยาบาลและ/หรือรานยา แตเนื่องจากจํานวนรานยาที่ตอบรับการฝกปฏิบัติงานมีจํานวนจํากัด ทําให
นิสิตบางรายไมไดรับการฝกปฏิบัติงานในรานยา ซึ่งสามารถสงผลถึงการฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนในชั้นปที่ 6 ได  
ซึ่งจากขอมูลจากการนิเทศการฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในปการศึกษา 2549 ที่ผานมา  พบวาอาจารยผูฝก
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสวนหนึ่งมีขอคิดเห็นวานิสิตที่ไมไดผานการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพมีความรูเกี่ยวกับชื่อ 
ชนิด ประเภท และรูปแบบยา ที่มีในรานยาคอนขางนอย    ดังนั้นการจัดโอกาสใหนิสิตชั้นปที่ 4  ไดฝกปฏิบัติงานเภสัช
กรรมจายยา ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวรและรานยาภายในจังหวัดพิษณุโลก คนละ 6 
ชั่วโมง  จะชวยใหนิสิตไดเห็นสภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกรในรานยา เรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใหบริการ และทราบ
หลักการสอบถามประวัติ การวินิจฉัย และการจายยาสําหรับรักษาโรคที่พบบอยในรานยา ซึ่งนิสิตจะไดนําประสบการณ
จากการสังเกตการณและรวมปฏิบัติบทบาทเภสัชกรในรานยาไปประยุกตใชในการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพและฝก
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ตอไป ซึ่งโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชา  151512  ปฏิบัติการเภสัชกรรม
โรงพยาบาล  
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 นิสิตไดเห็นสภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกรในรานยา  
5.2 นิสิตไดเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใหบริการ และทราบหลักการสอบถามประวัติ การวินิจฉัย และการจายยา

สําหรับรักษาโรคที่พบบอยในรานยา 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 นิสิตเห็นบทบาทเภสัชกรในรานยา 
6.2 นิสิตมีแนวทางในการนําประสบการณไปประยุกตใชในการฝกปฏิบัติงานอื่นๆ 
กลุมเปาหมาย 

 นิสิตเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปที่ 4  ปการศึกษา  2550 
วิธีการ 
นิสิตปที่ 4 สังเกตการณและรวมปฏิบัติบทบาทเภสัชกรในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัย
นเรศวร และรานยาในจังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 คนละ 6 ชั่วโมง เวลา 17.00-20.00 น. (เฉพาะวันทําการ) 
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7. งบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1. เสนอแผนปฏิบัติงานประจําป        
2. ขออนุมัติโครงการ        
3. ติดตอแหลงฝก        
4. นิสิตสังเกตการณในรานยา        
5. นิสิตแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการสังเกตการณและสงเอกสาร        
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ        
 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

9.1 แบบบันทึกกิจกรรมการสังเกตการณและฝกปฏิบัติงาน 
9.2 สรุปการประเมินผลโครงการจากอาจารยแหลงฝก และนิสิต 
9.3 รายงานการนําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตการณและการฝกปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบแตละแหง  
9.4 นิสิตสรุปแนวทางการเตรียมความพรอมในการฝกปฏิบัติงานในรานยา 
 

10. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว)           

โครงการใหม 
 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค  ท่ีอาจเกิดข้ึน
ในปน้ี    

โครงการใหม 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

............................................................ 
 

1.  รหัสโครงการ    ภ. 165 
 
2.  ชื่อโครงการ   เขารวมการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  
 
3.  ผูรับผิดชอบ   ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม มุงเนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และ
ประสบการณในการใหบริบาลเภสชักรรม  ซึ่งการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายไดนั้น นอกจากนิสิตจะไดรับองคความรูจาก
อาจารยในคณะฯแลว ยังจําเปนตองสามารถประยุกตใชองคความรูในการใหบริบาลผูปวยจริงจากการฝกปฏิบัติงานกับ
บุคลากรสาธารณสุข ในสถานบริการสาธารณสุขหลายระดับตั้งแตสถานปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลทั้ง
แผนกผูปวยนอกและผูปวยใน ผลัดละ 6 สัปดาห  
 อยางไรก็ตาม การออกฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมโดยที่นิสิตมีประสบการณการใหบริบาลเภสชักรรม
นอยมากจากการเรียนการสอนในคณะรวมถึงมองไมเห็นภาพการทํางานบริบาลที่แทจริง ทําใหนิสิตขาดการเตรียมตัว
ในการออกฝกปฏิบัติงาน ซึ่งอาจสงผลกระทบใหนิสิตตองใชเวลานานในการพัฒนาทักษะจนอาจขาดความชํานาญใน
วิชาชีพ 
 ดังนั้น  การศึกษารายวิชา 151522 บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  จึงจัดโอกาสใหนิสิตชั้นปที่ 5 ไดเขา
รวมการฝกปฏิบัติการบรบิาลเภสัชกรรม กับนิสิตรุนพ่ีชั้นปที่ 6 เปนเวลา 1 สัปดาห โดยสังเกตการณรวมปฏิบัติงานใน
แหลงฝกปฏิบัติงานจริง ไดแก หอผูปวยอายุรศาสตร ศูนยใหบริการสารสนเทศทางยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน หรือแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอก และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการบริบาลเภสัชกรรม  ภายใตการชี้นําของนิสิต
ชั้นปที่ 6 และอาจารยผูฝกเปนเวลา 1 สัปดาห จะชวยใหนิสิตเขาใจสภาพการฝกปฏิบัติงาน และสามารถเตรียมตัวให
พรอมตอการฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
5.  วัตถุประสงค   

5.1 เพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสสังเกตการณการฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยของนิสิตชั้นปที่ 6 
5.2 เพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสปฏิบัติงานในแหลงฝกปฏิบัติงานจริงภายใตการชี้นําของนิสิตชั้นปที่ 6 และอาจารย

ผูฝก 
5.3 ใหนิสิตเขาใจสภาพการฝกปฏิบัติงาน และสามารถเตรียมตัวใหพรอมตอการฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัช

กรรมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5.4 เพ่ือใหนิสิตลดเวลาในการปรับตัวและการทบทวนองคความรูของนิสิต  

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตทราบแนวทางการฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยอายุรศาสตร ศูนยใหบริการสารสนเทศทางยา สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอก 

6.2 นิสิตเตรียมตัวเขาสูการฝกปฏิบัติงานในการศกึษาชั้นปที่ 6 ไดดีขึ้น 
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6.3 นิสิตสามารถฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผูปวยอายุรศาสตร ศูนยใหบริการสารสนเทศทาง
ยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกไดในสัปดาหที่สองของการฝกงาน
ของนิสิตชั้นปที่ 6  

กลุมเปาหมาย 
 นิสิตเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปที่ 5  ปการศึกษา  2550 

วิธีการ 
 นิสิตสังเกตการณและรวมปฏิบัติงานในแหลงฝกปฏิบัติงานจริง ไดแก หอผูปวยอายุรศาสตร                  

ศูนยใหบริการสารสนเทศทางยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอก  และงานอื่นๆที่
เกี่ยวของกับการบริบาลเภสัชกรรม ภายใตการชี้นําของนิสิตชั้นปที่ 6 และอาจารยแหลงฝก จํานวน 2  คนในแตละ
แหลงฝก 
 
7. งบประมาณ 

งบประมาณแผนดิน   แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป:            
เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช   

รายการ งปม.แผนดิน 
คาใชจายนิสิต   
1. เบ้ียเล้ียง (85 คน * 4  วัน*60 บาท) 20,400.00 
2. คาพาหนะ  (85 คน *400 บาท) 34,000.00 
คาใชจายแหลงฝก  
1. คาสอน ( 98  คน * 4 วัน* 50 บาท) 19,600.00 

                                                            รวม 74,000.00 
ถัวเฉล่ียทุกรายการ  

หมายเหต ุ นิสิตคณะเภสัชศาสตร ม.นเรศวร จํานวน 99 คน แตนิสิตที่ฝกปฏิบัติการฯภายในจังหวัดพิษณุโลก ไมเบิก
คาเบ้ียเล้ียงและคาพาหนะ  14  คน 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 กิจกรรม 

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย 
1. เสนอแผนปฏิบัติงานประจําป     
2. ขออนุมัติโครงการ     
3. ติดตอแหลงฝกและนิสิตชั้นปที่ 6 ปการศึกษา 2550     
4. นิสิตเขารวมฝกปฏิบัติการ   15-26   
5. นิสิตแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการสังเกตการณและสงเอกสาร     
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ     
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9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1 รายงานการฝกสังเกตการณและปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  
9.2 นิสิตนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ที่คณะฯ   
9.3 แบบประเมินการฝกปฏิบัติงานของนิสิตชั้นปที่ 5 โดยอาจารยแหลงฝกและนิสิตปที่ 6 
 

10. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา              
(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว)            

โครงการใหม 
 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค                       
ท่ีอาจเกิดข้ึนในปน้ี    

โครงการใหม 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
.................................................................. 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 166 
 
2.  ชื่อโครงการ ฝกปฏิบัติการเสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร จะไดจัดการเรียนการสอนรายวิชา  151411  เสริม
ประสบการณสาธารณสุขในชุมชน (Public Health Experience in Community) ขึ้น โดยเปนการ ฝกปฏิบัติงานทาง
สาธารณสุขในชุมชน  สําหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ในชวงเดือนมีนาคม 
2551 เพ่ือใหนิสิตไดทราบระบบงานสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน   ไดฝกการคนหาปญหาสาธารณสุขและการวางแผนการ
ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว รวมท้ังไดมีโอกาสเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรสาธารณสุขในชุมชน  

 ในการจัดการฝกปฏิบัติงานดังกลาว ทางคณะฯตองอาศัยความรวมมือจากสถานีอนามัยตางๆ ในเขต
จังหวัดพิษณุโลก สําหรับเปนแหลงฝกปฏิบัติงานแกนิสิต อีกทั้งตองมีการดําเนินการเพื่อใหการประสานงานและการ
จัดการฝกปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นจึงไดจัดโครงการเสริมประสบการณ
สาธารณสุขในชุมชนขึ้น โดยในโครงการจะครอบคลุมถึงการสํารวจสถานที่ การสัมมนาเพื่อการเตรียมพรอมของสถานี
อนามัย การอบรมนิสิตกอนฝกปฏิบัติงาน การฝกปฏิบัติงาน การนิเทศงาน รวมถึงการสัมมนาสรุปการฝกปฎิบัติงาน 
ใชเวลารวมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-มิถุนายน 2551 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนิสิตมีประสบการณในการอยูรวมกันกับชุมชน 
5.2 เพ่ือใหนิสิตเรียนรูชุมชน ปญหาสาธารณสุข และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5.3 เพ่ือใหนิสิตปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรสาธารณสุขได 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตเขาใจโครงสรางของชุมชน บทบาท หนาที่ของบุคลากรดานสาธารณสุข นิสิตเรียนรูระบบการ

ปฏิบัติงานดานงานสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน รวมกับบุคลากรประจําทองถ่ิน และสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปปรับ
ใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและตอวิชาชีพ 
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7.  งบประมาณ  

งบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ: แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช 

รายละเอียด  งบประมาณ 
สํารวจแหลงฝก  ( ก.พ. 51)  
1.  คาเบ้ียเล้ียง อาจารย และเจาหนาที่ (126 บาท x 4 คน) 504.00 
2.  คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ  ( 1 คน x 108บาท) 108.00 
3.  คาพาหนะ 1,200.00 

รวม 1,812.00 
ฝกปฏิบัติงานทางเภสัชศาสตรในชุมชน   (มี.ค. 51)  
คาใชจายนิสิต  
1. คาพาหนะ 7,000.00 
คาใชจายแหลงฝก  
1. คาตอบแทนแหลงฝก (100 บาท x 78 คน x 11 วัน) 85,800.00 

รวม 85,800.00 
การนิเทศการฝกปฏิบัติงาน  
1.  คาเบ้ียเล้ียงอาจารย (126 บาท x 6 คน x 2 วัน ) 1,512.00 
2.  คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ (108บาท x 2 คน x 2วัน) 432.00 
3.  คาพาหนะ 3,000.00 

รวม 4,944.00 
คาวัสดุและเอกสารประกอบการฝกงาน 3,000.00 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 102,556.00 
ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

 
8.   แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1. สํารวจแหลงฝก         
2. ฝกปฏิบัติงานทางเภสัชศาสตรในชุมชน       
3. การนิเทศการฝกปฎิบัติงาน         
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9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
นิสิตจํานวน 80 คนไดฝกงานในสถานบริการสาธารณสุขระดับตนในจํานวนที่เหมาะสม 

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

รายงานการฝกปฏิบัติงาน และการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเร 

................................................................ 
 

1. รหัสโครงการ   ภ. 167 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล (หลักสูตรตอยอด) 
 
3. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ   
 
4. หลักการและเหตุผล 

การฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Practice Clerkship) ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรตอยอด 2 ป  ซึ่งคณะฯจัดใหนิสิตฝกปฏิบัติการในโรงพยาบาลที่มีการใหบริบาลทาง
เภสัชกรรม เพ่ือใหนิสิตไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น โดยมีอาจารย
แหลงฝก เปนผูใหคําแนะนํา ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการฝกปฏิบัติ และมีอาจารยนิเทศ ตรวจติดตามการฝก
ปฏิบัติงาน  ซึ่งการฝกปฏิบัติงานจะทําใหนิสิตไดสังเกตการณวิธีการใหบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรและฝก
ปฏิบัติ เพ่ือใหมีประสบการณในการบริการผูปวยและบุคลากรสาธารณสุขรวมถึงไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับอาจารยแหลง
ฝก และเพ่ือนตางสถาบัน  นิสิตจะไดฝกจิตสํานึกในการใหบริการตอผูปวย พัฒนาทักษะทางวิชาการ และทักษะทาง
สังคม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการใชความรู  รวมถึงประสบการณที่ไดรับจะสามารถเปนแนวทาง
นําไปใชเพ่ือการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมตอไป 
 
5. วัตถุประสงค   

5.1 นิสิตไดฝกทักษะการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 
5.2 นิสิตไดฝกการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรสาธารณสุขสาขาอื่น   
5.3 นิสิตไดฝกการรวบรวมกรณีศึกษา คนควา  วิเคราะห นําเสนอกรณีศึกษา และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

เชิงวิชาการในการบริบาลเภสัชกรรม 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ดานวิชาการ นิสิตฝกการประยุกตใชความรูที่ไดจากการเรียนในคณะฯกับสถานการณจริง ฝกการคิดแบบ

องครวมอยางเปนระบบ การวิเคราะห วินิจฉัย ประมวลผล ประเมินผล การทํารายงาน และการนําเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน 

6.2 ดานวิชาชีพ นิสิตเห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงของเภสัชกร  
6.3 ดานสังคม นิสิตไดฝกการปรับตัว การทํางานรวมกับบุคลากรสาธารณสุข การฟง การสื่อสารและ

บุคลิกภาพทั้งกับผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข   
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7. งบประมาณ   

งบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป :            
เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช   

รายการ งปม.แผนดิน 
คาตอบแทนแหลงฝก   
คาสอน (100 บาท x 9 วัน x 1 คน)  900.00 

รวมคาใชจายในโครงการ 900.00 
ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 
 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 ที่ กิจกรรม 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 ขออนุมัติโครงการ      

2 ติดตอประสานงานกับแหลงฝก       

3 นิสิตฝกปฏิบัติงาน   15-
26 

  

4 นิสิตนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน      

5 รายงานผลการดําเนินโครงการ      

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

- ผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล อยูในระดับดีถึงดีมาก  
- การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 
- รายงานการฝกปฏิบัติงาน 

 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

โครงการใหม 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือปองกันปญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน           

ในปน้ี 
โครงการใหม 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
.............................................................. 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 168 
 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบและเครือขายการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
 
3. ผูรับผิดชอบ หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย มีการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัช    ศาสตร
บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) หลายสถาบัน   ซึ่งหลักสูตรดังกลาวนับเปนหลักสูตรใหมสําหรับ
วิชาชีพเภสัชกรในประเทศไทย   และวัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนนที่จะสรางนิสิตนักศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ
บทบาทของเภสัชกรในงานคลินิกโดยใชกระบวนการใหบริบาลทางเภสัชกรรม    

ดังนั้น บุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการฝกงานตั้งแตการประสานงานแหลงฝก การจัดอบรมเตรียม
ความพรอมใหนิสิต รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหลงฝก จึงมีความจําเปนที่จะตองเรียนรูและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการบริบาลเภสัชกรรมอยางแทจริง และสามารถเปน
ตัวอยาง เปนแกนนํา ในการรณรงคใหผูฝกปฏิบัติงาน อาจารยแหลงฝก อาจารยนิเทศ ไดเขาใจและสามารถบูรณาการ
การบริบาลเภสัชกรรมและการสรางเสริมสุขภาพใหเปนภาระกิจเดียวกัน 

การพัฒนาระบบและเครือขายการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพเปนการจัดเวที
ใหบุคลากรผูเกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมไดพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู  เพ่ือทําความรูจัก ทําความ
เขาใจ และทําความตกลงในการกําหนดแนวทางการประสานงานจัดกิจกรรมการฝกงานที่จะตองสอดแทรกคานิยม
เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพไปในกิจกรรมการฝกงาน  และยังเปนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของการ
สรางเสริมสุขภาพ  นําไปสูความมีศักยภาพของระบบและเครือขายการจัดการฝกงานของคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม  

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหอาจารยและเจาหนาที่ผูประสานงานเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
เกี่ยวกับแนวคิดในการสรางเสริมสุขภาวะ 

5.2 เพ่ือจัดทําแผนการสรางเสริมสุขภาวะ สําหรับผูฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม  
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ความรวมมือจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม 

เปนเครือขายการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
6.2 แผนการสรางเสริมสุขภาพกสําหรับผูเกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 
 
 
 



 206 
 

 

7. งบประมาณ 
งบประมาณ แผนงานสรางเสริมสุขภาพในคณะเภสัชศาสตร สํานักงานสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2550-2552) ระยะเวลาเบิกจาย  วันที่  22  มิถุนายน 2550 – 31 มีนาคม 2551   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
รายละเอียด งปม. (สสส.) 

1. คาอาหาร (400 บาท x 30 คน x 2 ครั้ง)  24,000.00 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม      (50 บาท x 30 คน x 4 มื้อ  ) 6,000.00 
3. คาตอบแทนผูเขารวมประชุม     (300 บาท x 30 คน x 2 ครั้ง) 18,000.00 
4. คาเดินทาง   15,000.00 
5. คาวัสดุ และเอกสารประกอบการประชุม 1,040.00 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 64,040.00 
ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

8. แผนการดําเนินงานโดยสังเขป 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ท่ี กิจกรรม 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ติดตอวิทยากร กําหนดวัน
จัดโครงการ และ
ประสานงานเพื่อเตรียม
ความพรอม 

          

2. ขออนุมัติจัดโครงการ            
3. ติดตอเชิญผูเขารวมโครงการ           
4. จัดโครงการ           
5.  ประเมินผล/รายงานโครงการ           

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

9.1 รายงานการประชุม 
9.2 แผนการสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูเกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 

 
10. ภาคีเครือขาย 

 อาจารย และเจาหนาที่จาก คณะเภสัชศาสตร จํานวน 12  สถาบัน ดังนี้ 
10.1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   10.2  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
10.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม    10.4  มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 
10.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)   10.6  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
10.4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   10.8  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10.5 มหาวิทยาลัยสยาม    10.10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
10.6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   10.12  มหาวิทยาลัยมหิดล 
10.7 ผูแทนจากโรงพยาบาล  และ รานยา ที่เปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  
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11. การประเมินผลโครงการ 
11.1 รายงานการประชุม 
11.2 แผนการสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  

 



 208 
 

 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
................................................................. 

 
1. รหัสโครงการ   ภ. 169 
 
2.  ชื่อโครงการ โครงการฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล  
 
3. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ   
 
4. หลักการและเหตุผล 

การฝกปฏิบัติการรายวิชา 151512 ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Practice Clerkship) ตาม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม สําหรับนิสิตเทียบชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2551  ซึ่งคณะฯ จัดให
นิสิตฝกปฏิบัติการในสถานบริการสาธารณสุขที่ใหบริการดานยา ประกอบดวย  โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน (รานยา) และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบฝกปฏิบัติการนี้ เปนการสงเสริมใหนิสิตมีประสบการณรวมปฏิบัติงาน
จริงกับบุคลากรสาธารณสุขสาขาอื่น โดยมีอาจารยแหลงฝก เปนผูใหคําแนะนํา ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการฝก
ปฏิบัติ รวมกับมีอาจารยจากคณะเภสัชศาสตรทําการนิเทศเพื่อตรวจติดตามการฝกปฏิบัติงาน  การฝกปฏิบัติงานจะทํา
ใหนิสิตไดเห็นสภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกร  ไดประสบการณในการบริการผูปวย และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึง 
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยแหลงฝก และเพ่ือนตางสถาบัน  นิสิตจะไดฝกจิตสํานึกในการใหบริการตอผูปวย และ
ไดฝกการใชทักษะทางวิชาการ และทักษะทางสังคม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการใชความรู  รวมถึง
ประสบการณที่ไดรับจะสามารถเปนแนวทางนําไปใชในการฝกปฏิบัติการในชั้นปที่ 6 ตอไป 

 
5. วัตถุประสงค   

5.1 เพ่ือใหนิสิตทราบ ความแตกตางของ โครงสรางองคกร บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และระบบการ
ใหบริการดานยา  

5.2 นิสิตจะไดฝกทักษะทางวิชาการโดยการนําความรูที่เรียนจากอาจารยในคณะฯ ไปประยุกตใชใน
สถานการณจริง  

5.3 นิสิตไดฝกทักษะทางสังคมในการปรับตัวเขากับบุคลากรสาธารรณสุขในแหลงฝก ผูรับบริการ และนิสิต 
นักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงานดวยกัน 

5.4 นิสิตจะไดฝกบันทึกการฝกปฏิบัติ  ประมวลผล  รายงานผล  และนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน                  
ตออาจารยแหลงฝก  อาจารยนิเทศ  และอาจารยในคณะฯ  

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ดานวิชาการ นิสิตฝกการประยุกตใชความรูที่ไดจากการเรียนในคณะฯกับสถานการณจริง ฝกการคิดแบบ
องครวมอยางเปนระบบ การวิเคราะห วินิจฉัย ประมวลผล ประเมินผล การทํารายงาน และการนําเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน 
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6.2 ดานวิชาชีพ นิสิตเห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงของเภสัชกร และสามารถประเมินความแตกตางของ
บทบาทเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในงานหรือบทบาทที่แตกตางกัน   

6.3 ดานสังคม นิสิตไดฝกการปรับตัว การทํางานรวมกับบุคลากรสาธารณสุข การฟง การสื่อสารและ
บุคลิกภาพทั้งกับผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข   

 

7. งบประมาณ   
งบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป:         
เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช   

รายการ งปม.แผนดิน 
คาใชจายแหลงฝก   
1. คาสอน (100 บาท x 81 คน x 47 วัน)  380,700.00 
คาใชจายอาจารยนิเทศ   
1. เบ้ียเล้ียง (210 บาท x 20 คน x 2 ผลัด)      8,400.00 
2. ที่พัก (1,000 บาท x 3 คน x 2 ผลัด)      6,000.00 
3. พาหนะ (1,500 บาท x 10 คน x 2 ผลัด)    30,000.00 
5. เบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ ( 180 บาท x 2 คน x 10  วัน)      2,400.00 
คาใชจายคณะทํางานประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย   
1. เบ้ียเล้ียง (210 บาท x 1 คน x 4 วัน)      840.00 
2. พาหนะ (3,000 บาท x 4 ครั้ง)    12,000.00 
คาเอกสารประกอบการฝกงาน       2,000.00 

รวมคาใชจายในโครงการ 442,340.00 
ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ที่ กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1 สํารวจแหลงฝก   (ส.ค.50)           

2 ประชุมคณะกรรมการฝก
ปฏิบัติงานฯ  

          

3 เลือกแหลงฝก     (ก.ย.50)           

4 จัดทําเอกสารการฝกปฏิบัติการ          

5 ปฐมนิเทศนิสิตฝกปฏิบัติการ           

6 ฝกปฏิบัติการ ณ แหลงฝก      ผ.1 วันที่ 10 มี.ค.-11 เม.ย. 
ผ.2  วันที่  21 เม.ย.-23 พ.ค.   

7 นิเทศการฝกปฏิบัติการ   17-19 
ภาค 
เหนือ 

7-11 
ภาค 
อีสาน 

ภาคตะวันออก 
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ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ที่ กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
8 นําเสนอผลการฝกปฏิบัติการ           
9 รายงานผลการเรียน            

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1 มีแหลงฝกเพียงพอ และเหมาะสม กับจํานวนนิสิต 
9.2 มีการนิเทศแหลงฝกในเขตจังหวัดที่คณะเภสัชศาสตร รับผิดชอบครบทุกแหง 

 
10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล อยูในระดับดีถึงดีมาก  
10.2 การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 
10.3 รายงานการฝกปฏิบัติงาน 

 
11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

11.1 นิสิตขาดความกระตือรือรนในการฝกงานรานยา ใชเวลาที่มีในรานในการดูแลยาหรือผลิตภัณฑตางๆ
คอนขางนอย ทําใหรูรูปแบบเม็ดยา หรือขอบงใชยังไมมาก 

11.2 อาจารยแหลงฝกเสนอใหนิสิตไดฝกพบผูปวยจริง หรือมีกรณีศึกษาสมมุติ โดยนิสิตฝกเปนผูสอบถาม
ประวัติการเจ็บปวยและการใชยากอนออกฝกงาน เมื่อมาฝกยังแหลงฝกจะทําใหนิสิตมีโอกาสพัฒนา
ตัวเองไดดี และเร็วขึ้น   

11.3 นิสิตกลาแสดงออก รูจักใชเหตุผลในการสอบถามผูปวย ถานิสิตมีความรูพ้ืนฐานที่ดีจะพัฒนาไดเร็ว แต
ตัวนิสิตอาจสนใจวิชาชีพเภสัชกรรมสายงานอื่นมากกวาดานเภสัชกรรมชุมชน 

11.4 นิสิตไดรับการอบรมแนะนําหรือสังเกตการณแตไมไดรวมปฏิบัติงานบางสวน เนื่องจากมเีวลานอย
เกินไป 

11.5 นิสิตควรนําความรูที่เรียนมาประยุกตใหเหมาะสมกับการจายยาในรานยา เพราะบางทฤษฎีไมสามารถ
ใชไดกับรานยา ไมควรยึดหลักวิชาการมากเกินไป     

11.6 นิสิตยังไมสามารถสอบถามประวัติ อาการของคนไขไดอยางกระชับและรัดกุมและไมสามารถระบุอาการ
ที่สําคัญของผูปวยได  

11.7 นิสิตยังขาดความมั่นใจในการจายยาในรานยา  
11.8 การประเมินทักษะของนิสิตอาจไมสามารถใชไดในกรณีที่การเรียนการสอนเปนการบรรยาย เชน ความรู 

เรื่องบัญชี ซึ่งตองประเมินความรูและความเขาใจ แตเนื่องจากไมมีการทดสอบความรูหลังการ   ฝกงาน 
ผลการประเมินจึงเปนเพียงการสังเกตการมีสวนรวมระหวางการสอนในหัวขอนั้นๆ  

11.9 นิสิตยังขาดความกระตือรือรนในการฝกงานรานยา ใชเวลาที่มีในรานในการดูแลยาหรือผลิตภัณฑตางๆ 
คอนขางนอย ทําใหรูรูปแบบเม็ดยา หรือขอบงใชยังไมมาก 

11.10 นิสิตไมไดรับการฝกปฏบัิติดานขั้นตอนการเปดรานยา  
11.11 นิสิตขาดความกระตือรือรน ไมคอยซักถาม แตมีความเปนมิตร ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความ

รับผิดชอบ มาฝกงานตรงเวลา 
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11.12 นิสิตควรพัฒนาความมั่นใจในตนเอง กระตือรือรนในการเรียนรูส่ิงใหมๆ และพัฒนาทักษะในการคนหา
ขอมูล 

11.13 นิสิตตองพัฒนาการใชน้ําเสียง บุคลิกภาพในการสื่อสารกับผูปวย 
11.14 นิสิตทําความเขาใจไดชาในงานบางอยางที่ไมไดเรียนจากคณะ  
 

12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือปองกันปญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในปน้ี 
จัดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพในรานยา ในภาคเรียนที่ 2 /2550  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………….. 
 

1. รหัสโครงการ ภ. 170 
 
2. ชื่อโครงการ การจัดทําคูมือฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
 
3. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 คณะเภสัชศาสตร จํานวน 12 สถาบัน ในประเทศไทย มีภาระกิจหรือเตรียมการใหนิสิต นักศึกษา              
เทียบชั้นปที่ 6  ไดฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ในหนวยงานที่มีบริการทางเภสัชกรรมคลินิก  โดยการบริบาลเภสัช
กรรม เปนกระบวนการที่เภสัชกรจะมีโอกาสรวมกับบุคลากรสาธารณสุข ในการชวยเหลือ ดูแลผูปวยเพ่ือผูปวยแตละ
รายไดรับยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด อันจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาวะที่ดี
ขึ้นของผูปวยและครอบครัว  
 เพ่ือใหการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมมีมาตรฐานเดียวกันทั้ง 12 สถาบัน  จําเปนตองมี “คูมือฝก
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม”  เพ่ือเปนแนวทางใหกับนิสิต/นักศึกษา   อาจารยแหลงฝก  อาจารยนิเทศ  และ
ผูเกี่ยวของ นําไปใชเปนประกอบการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  
 กระบวนการจัดทําคูมือฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองจัดใหมี  การรวมกลุม
ของผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ในดานการบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งเปนคณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยตางๆ และเภสัชกรผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีบริการเภสัชกรรมคลินิก  เพ่ือชวยกันพิจารณาจัดทําคูมือ
ฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมที่มีมาตรฐาน สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมของ
คณะเภสชัศาสตร ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 ประชุมจัดทําแผนการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  
5.2 ประชุมจัดทําคูมือฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมโดยมีกิจกรรมการฝกปฏิบัติการมุงเนนใหนิสิตนักศึกษา 

ใชองคความรูในการใหบริบาลดานยาที่เนนผูปวยเฉพาะราย ใหไดรับยาอยางเหมาะสม มีความสามารถใน
การใหความรวมมือกับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาโรคของตนเองเพื่อใหเกิดสุขภาวะที่ดี 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ความรวมมือจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม 
เปนเครือขายการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

6.2 คูมือการฝกงาน กิจกรรมการฝกงาน บันทึกการฝกปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการฝกงาน ที่
สอดคลองกับหลักสูตรและแนวคิดในการสรางเสริมสุขภาวะ 
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7. งบประมาณ 
 งบประมาณ แผนงานสรางเสริมสุขภาพในคณะเภสัชศาสตร สํานักงานสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2550-2552) ระยะเวลาเบิกจาย  วันที่  22  มิถุนายน 2550 – 31 มีนาคม 2551   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายละเอียด งปม. (สสส.) 
1. คาอาหาร (100 บาท x 20 คน x 5 ครั้ง )  10,000.00 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30 บาท x 20 คน x 5 มื้อ) 3,000.00 
3. คาตอบแทนผูเขารวมประชุม (300 บาท x 20 คน x 5 ครั้ง) 30,000.00 
4. คาเดินทาง   15,000.00 
5. คาวัสดุ และเอกสารประกอบการประชุม 6,000.00 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 64,000.00 
ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ท่ี กิจกรรม 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 เสนอแผนปฏิบัติงานประจําป         
2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ          
3 ขออนุมัติโครงการ         
4 ทําหนังสือติดตอประสานงาน         
5 ดําเนินโครงการ         
6 สรุปรายงานโครงการ         

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

ภาคีเครือขายคณะเภสัชศาสตร จํานวน 12  สถาบัน ดังนี้ 
9.1  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   9.2  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9.3  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   9.4  มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 
9.5  มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)  9.6  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9.7  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  9.8  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
9.9  มหาวิทยาลัยสยาม   9.10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
9.11  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  9.12  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
10. การประเมินผลโครงการ 

10.1 รายงานการประชุม 
10.2 คูมือฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  
10.3 ขอบงชี้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพสอดแทรกในกิจกรรมการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 



 214 
 

 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………….. 
 
1. รหัสโครงการ ภ. 171 
 
2. ชื่อโครงการ ประชุมวิชาการ  “การบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร” 
 
3. ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีหลักสูตรที่มุงเนนบริบาลทางเภสัชกรรม  ซึ่งสนับสนุนการฝก
ปฏิบัติงานของนิสิตในสถานปฏิบัติการเพื่อใหนิสิตมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงรวมกับเภสัชกรในแหลงฝกและเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมกอนออกไปประกอบวิชาชีพ คณะฯ จึงมีความจําเปนตองสรางเครือขายการบริบาลเภสัชกรรม
กับหนวยงานท่ีมีหนาที่ใหบริการดานสาธารณสุข ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนิสิตสามารถเชื่อมโยง
ความรูจากในชัน้เรียนไปฝกปฏิบัติกับผูปวยจริงซึ่งมีความซับซอนมากกวากรณีศึกษาในชั้นเรียน 

การบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร เปนรายวิชาฝกปฏิบัติการบังคับที่สนับสนุนงานบริบาลเภสัชกรรมผูปวย
ในของโรงพยาบาล  ซึ่งในปจจุบันโรงพยาบาลสวนใหญของประเทศไทย มีเภสัชกรทําหนาที่ตรวจติดตาม เฝาระวัง ให
คําแนะนําการใชยาแกผูปวยในเฉพาะราย และทําหนาที่ประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุขสาขาอื่นเพ่ือใหผูปวยไดรับ
ยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงที่สุด  

เพ่ือสนับสนุนใหเภสัชกรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร ในฐานะที่เปนฝาย
สนับสนุนทางวิชาการ จึงจัดประชุมวิชาการ “การบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร” อยางตอเนื่องตลอดเวลา 5 ปที่ผาน
มา เพ่ือชวยในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม และเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับผูปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุร
ศาสตร รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน  อันมีสวนสําคัญที่
จะผลักดันไปสูการเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมที่ดีและเปนการสนับสนุนการฝกงานสําหรับนิสิตเภสัช
ศาสตรสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม                  

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูและทักษะดานการบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตรและความรวมมือกับหนวยงาน
ที่ใหบริการดานสุขภาพในการเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร 

5.2 เพ่ือเสริมสรางองคความรูและทักษะดานการบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตรใหแกเภสัชกรผูเขาประชุม 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ความรวมมือระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ในประเทศ

ไทย เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม 
6.2 เภสัชกรผูเขาประชุมนําความรูและทักษะที่ไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติการใหบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร

ในหนวยงานของตน 
6.3 อาจารยแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตรไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ

ประสบการณการเปนแหลงฝกกับ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และแหลงฝกอื่น  
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7. งบประมาณ 
รายไดคาลงทะเบียน (โดยประมาณการ)  จํานวน  50  คน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน            

100,000.00  บาท หักใหมหาวิทยาลัย รอยละ 10 และคณะเภสัชศาสตร รอยละ 10 คงเหลือ  80,000.00  บาท           
(แปดหมื่นบาทถวน) 

คาใชจาย คาลงทะเบียน 
1.  คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย (1,000 บาท x 18 ชั่วโมง) 18,000.00 
2.  คาอาหาร  (150 บาท x 70 คน x 3 มื้อ) 31,500.00 
3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 บาท x 70 คน x 6 มื้อ) 21,000.00 
4.  คาเดินทางวิทยากร 3,000.00 
5.  คาวัสดุ 2,000.00 

รวมคาใชจายในโครงการ 75,500.00 
ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

สถานที่โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก 
ผูเขารวมโครงการ 

วิทยากร อาจารย และเจาหนาที่     จํานวน  10  คน 
อาจารยแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร  จํานวน  22  คน  
ปการศึกษา 2551 (ยกเวนเงินคาลงทะเบียน)  
เภสัชกรท่ีสนใจ      จํานวน  40  คน 

รวม 82  คน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ท่ี กิจกรรม 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 เสนอแผนปฏิบัติงานประจําป              
2 ประสานงานกับผูเกี่ยวของ              
3 ขออนุมัติโครงการและแตงตั้ง

คณะทํางาน 
             

4 ประชุมเตรียมงาน              
5 ทําหนังสือประชาสัมพันธ              
6 ดําเนินโครงการ       11-

13       

7 ประชุมสรุปโครงการ              
8 รายงานผลโครงการ              
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9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 48 คน 

 
10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

- ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจงานประชุมในระดับดีถึงดีมาก 
- อาจารยแหลงฝกตอบรับการเปนแหลงฝกสําหรับนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 6 อยางตอเนื่อง 
 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี          ผานมา  
- ปงบประมาณ 2550  เปล่ียนไปจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง The Pharmacy Practice  
- Conference: Pharmaceutical Care for Specialty Practice แทน เพ่ือการมีสวนรวมของอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการเลือก และความหลากหลายของหัวขอการประชุม  
 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือปองกันปญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน     
ในปน้ี 

เปนโครงการที่เคยจัดตอเนื่องมาตั้งแตป 2543 แตไดยกเวนการจัดเมื่อป 2550  



 217 
 

 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
................................................................. 

 
1. รหัสโครงการ  ภ. 172 
 
2. ชื่อโครงการ ประชุมวิชาการ  “การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก” ครั้งที่ 6 
 
3. ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารมณ  เจษฎาญานเมธา 
 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีหลักสูตรที่มุงเนนบริบาลทางเภสัชกรรม  ซึ่งสนบัสนุนการฝก
ปฏิบัติงานของนิสิตในสถานปฏิบัติการเพื่อใหนิสิตมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงรวมกับเภสัชกรในแหลงฝกและเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมกอนออกไปประกอบวิชาชีพ คณะฯ จึงมีความจําเปนตองสรางเครือขายการบริบาลเภสัชกรรม
กับหนวยงานท่ีมีหนาที่ใหบริการดานสาธารณสุข ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนิสิตสามารถเชื่อมโยง
ความรูจากในชัน้เรียนไปฝกปฏิบัติกับผูปวยจริงซึ่งมีความซับซอนมากกวากรณีศึกษาในชั้นเรียน 

การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก เปนรายวิชาฝกปฏิบัติการบังคับที่สนับสนุนงานบริการเภสัชกรรมผูปวย
นอกในโรงพยาบาล  ซึ่งในปจจุบันโรงพยาบาลสวนใหญของประเทศไทย มีเภสัชกรทําหนาที่ตรวจติดตาม เฝาระวัง ให
คําแนะนําการใชยาแกผูปวยนอกเฉพาะราย และทําหนาที่ประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุขสาขาอื่นเพ่ือใหผูปวย
ไดรับยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงที่สุด  

เพ่ือสนับสนุนใหเภสัชกรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร ในฐานะที่เปนฝาย
สนับสนุนทางวิชาการ จึงจัดประชุมวิชาการ “การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก” อยางตอเนื่องตลอดเวลา 5 ปที่ผานมา 
เพ่ือชวยในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม และเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับผูปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก 
รวมท้ังการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน  อันมีสวนสําคัญที่จะ
ผลักดันไปสูการเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมที่ดีและเปนการสนับสนุนการฝกงานสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร
สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม                  

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูและทักษะดานการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอกและความรวมมือกับหนวยงานที่
ใหบริการดานสุขภาพในการเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

5.2 เพ่ือเสริมสรางองคความรูและทักษะดานการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอกใหแกเภสัชกรผูเขาประชุม 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ความรวมมือระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ในประเทศ

ไทย เพ่ือการพัฒนาวิชาชพีเภสัชกรรม 
6.2 เภสัชกรผูเขาประชุมนําความรูและทักษะที่ไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติการใหบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก

ในหนวยงานของตน 
6.3 อาจารยแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอกไดพบปะแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับประสบการณ

การเปนแหลงฝกกับ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และแหลงฝกอื่น  
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7. งบประมาณ 
รายไดคาลงทะเบียน  จํานวน  50  คน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน  100,000.00  บาท หักให

มหาวิทยาลัย รอยละ 10 และคณะเภสัชศาสตร รอยละ 10 คงเหลือ  80,000.00  บาท  (แปดหมื่นบาทถวน) 
งบประมาณแผนดินแผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป:       
เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช ดังนี้ 

คาใชจาย คาลงทะเบียน งบประมาณ 
1.  คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย (1,000 บาท x 18 ชั่วโมง) 18,000.00  
2.  คาอาหาร  (150 บาท x 70 คน x 3 มื้อ) 31,500.00  
3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 บาท x 70 คน x 6 มื้อ) 21,000.00  
4.  คาที่พักวิทยากร  (1,000 บาท x 1 หอง x 2 คืน) 2,000.00  
5.  คาเดินทางวิทยากร  6,000.00  
6.  คาเล้ียงรับรอง 1,000.00  
7.  คาวัสดุ 500.00 1,500.00 

รวมคาใชจายในโครงการ 80,000.00 1,500.00 

 81,500.00 

 ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน    สถานที่โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก   ผูเขารวมโครงการ 
วิทยากร อาจารย และเจาหนาที่     จํานวน  10  คน  
อาจารยแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก  จํานวน  23  คน 
ปการศึกษา 2551 (ยกเวนเงินคาลงทะเบียน) 
เภสัชกรท่ีสนใจ      จํานวน  50  คน 

รวม 83  คน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ท่ี กิจกรรม 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 เสนอแผนปฏิบัติงานประจําป              
2 ประสานงานกับผูเกี่ยวของ              
3 ขออนุมัติโครงการและแตงตั้ง

คณะทํางาน              

4 ประชุมเตรียมงาน              
5 ทําหนังสือประชาสัมพันธ              
6 ดําเนินโครงการ       4 - 8       
7 ประชุมสรุปโครงการ              
8 รายงานผลโครงการ              
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9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 48 คน 
 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจงานประชุมในระดับดีถึงดีมาก 
- อาจารยแหลงฝกตอบรับการเปนแหลงฝกสําหรับนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 6 อยางตอเนื่อง 

 
11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

- กรณีศึกษานาจะมีความหลากหลายมากกวานี้ (2) 
- อาจจะลดจํานวนกรณีศึกษา แตมีความซับซอนมากขึ้นอีกเล็กนอย 
- กรณีศึกษาที่คลายกัน ทําใหเดาไดวายาอะไรที่ตองตอบ 
- ควรเนนเรื่องยาและการใชยามากกวาจะเนนมาตรฐานการรักษา 
- เอกสารเปนภาษาอังกฤษ อานแลวเขาใจยาก โดยเนื้อหาเปนวิชาการที่ไมคอยไดใชงานจริง ถาเปน

ภาษาไทยบางจะเขาใจงายขึ้น อาจารยใชศัพทยาก ทําใหงง 
- รพช.มียานอย จึงอาจนําไปใชประโยชนไดนอย แตก็ขอบคุณมากสําหรับความรูใหมๆ 
- ผูเขารวมประชุมสวนใหญมาจาก โรงพยาบาลที่มีตัวเลือกในการใชยารักษา Anemia ไมมากแตยังพบ

ผูปวย chronic kidney disease กระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 
- มีเนื้อหาแลวตามดวยกรณีศึกษาแบบนี้ดีมาก ชวยใหเขาใจมากขึ้น สรุปงายในการนําไปใชงาน 
- ปกติแลวเรื่องวัณโรค จะมีแนวทางของประเทศไทยใหแตละโรงพยาบาลซึ่งเปนแนวทางของประเทศจริงๆ 

นํามาใชจริงใน ร.พ. ในการประชุมครั้งหนาอาจนําขอมูลที่เปนของไทย เนื่องจากใน ตปท. เชน อเมริกา 
ไมเหมือนกัน 

- LCD เสียบอยมาก ควรเปล่ียนเครื่อง ระบบโสต ไฟฟามีปญหาบอย  (10) 
-  โรงแรมมีอุปกรณไมพรอมใชงานอยางสมบูรณ โดยเฉพาะ Slide เปล่ียนสีหรือ ส่ัน ทําใหปวดหัวเวลาดู 

เสียสมาธิ (10) 
- เครื่องปรับอากาศมีอุณหภูมิไมสม่ําเสมอ เย็นจนเกินไป (8) 
-  ไฟในหองประชุมทําใหปวดศีรษะ และปวดตามาก (4) 
- น้ําดื่มมีตะกอนทุกวันเลย ไมทราบวาแกวไมสะอาด หรือ น้ําไมสะอาด (7) 
-  อาหารไมเพียงพอ นอย ไมอรอย อาหารวางไมคอยเหมาะสม ไมควรเปนขนมปงทุกวัน (5) หวานมาก 

ไมดีตอสุขภาพ  
- อาหารเชา-กลางวัน ดี มีหลากหลาย แตอาหารวางไมคอยเหมาะสมกับสุขภาพ (4) 
 

12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือปองกันปญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน         
ในปน้ี 

- จัดหัวขอการบรรยาย กับ เวลา ใหเหมาะสมกันมากขึ้น 
- เลือกโรงแรมที่มีบริการดานโสตทัศนูปกรณ  อาหาร  เครื่องดื่ม ที่มีคุณภาพดีขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

………………………………………………….. 
 

1. รหัสโครงการ  ภ. 173 
  
2. ชื่อโครงการ โครงการเสริมประสบการณวิชาเภสัชเวท ณ  สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ   

อ.แมริม  จ.เชียงใหม 
 
3. ผูรับผิดชอบ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิชาบทนําสูเภสัชเวท  เปนวิชาบังคับหนึ่งในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาบริบาลเภสัชกรรม  จัดอยู
ในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาชีพ  เนนการศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่มาของยาจากธรรมชาติ อันไดแก สมุนไพร  เปน
การศึกษาการจัดจําแนกพืชถึงระดับวงศ  ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ 

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  เปนศูนยรวมพรรณไมหลากชนิด  มีการตรวจสอบชื่อถูกตอง  
จัดปลูกใหสวยงามรมรื่น  เปนหมวดหมูอยางสอดคลองผสมผสาน  มีการจัดติดปายชื่อชัดเจน  
เปนศูนยอนุรักษและขยายพันธุพืช  โดยเฉพาะไมประจําถ่ิน ไมหายากของประเทศไทย กลวยไม และพืชสมุนไพร เปน
สถานศึกษาและพักผอนหยอนใจในธรรมชาติโดยเนนเฉพาะวิชาการดานพืช  และเปนแหลงปลูกฝงเยาวชน  โนมนาว  
กลอมเกลาจิตใจใหหวงแหน และตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรธรรมชาติดานพืช 
 ดังนั้น  นิสิตที่ไดเรียนวิชาบทนําสูเภสัชเวท  ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรในหองเรียนแลว  สมควรอยางยิ่งที่จะได
เขาไปศึกษาพรรณไมชนิดตางๆ ในสวนพฤกษศาสตรฯ  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพ 
สรางเสริมประสบการณตรงโดยเฉพาะวิชาการดานพืชสมุนไพร 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนิสิตไดรับประสบการณโดยเฉพาะวิชาการดานพืชสมุนไพร 
5.2 เพ่ือใหนิสิตไดรับการปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจใหหวงแหนและตระหนักถึง คุณคาทรัพยากรธรรมชาติ ดานพืช 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นิสิตไดรับประสบการณตรงโดยเฉพาะวิชาการดานพืชสมุนไพร  และไดรับการปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจให
หวงแหนและตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรดานพืช 
 
7. งบประมาณ 
 7.1  เบิกจายจากเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา  หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชมุ อบรม สัมมนา) จํานวน 15,600.00บาท  (หนึ่งหมื่น
หาพันหกรอยบาทถวน) 
 - เบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา                 
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช จํานวน 62,630.00บาท  (หกหมื่นสองพันหก
รอยสามสิบบาทถวน)  รวมท้ังส้ิน 78,230.00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองรอยสามสิบบาทถวน)  รายละเอียดมีดังนี้ 
ท่ี คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 1 คน x 3 ชั่วโมง)            1,800.00  
2. คาเบ้ียเล้ียงอาจารย เจาหนาที่  (210 บาท x 7 คน x 3 วัน ) 4,410.00  
3. คาอาหารนิสิต (100 บาท x 78 คน x 2 วัน)  15,600.00 
4. คาที่พักอาจารย  เจาหนาที่  (540 บาท x 4 หอง x 2  คืน) 4,320.00  
5. คาที่พักนิสิต  (100 บาท x 78 คน x 2  คืน)   15,600.00  
7. คาพาหนะ 35,000.00  
8. คาวัสดุ 1,500.00   

รวม 62,630.00 15,600.00 
                                                 รวมท้ังสิ้น 78,230.00 

  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
7.2   งบประมาณเบิกจายจากสํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

-  เบิกจายจากเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน
จัดการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 9,400.00บาท  
(เกาพัรส่ีรอยบาทถวน) 
 - เบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช จํานวน 37,700.00บาท  (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาท
ถวน)  รวมท้ังส้ิน 47,100.00(ส่ีหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทถวน)  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
ท่ี คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 1 คน x 3 ชั่วโมง)            1,800.00  
2. คาอาหารนิสิต (100 บาท x 47 คน x 2 วัน)  9,400.00 
3. คาที่พักนิสิต  (100 บาท x 47 คน x 2  คืน)   9,400.00  
4. คาพาหนะ 25,000.00  
5. คาเชาหองประชุม 1,500.00   

รวม 37,700.00 9,400.00 
                                                 รวมท้ังสิ้น 47,100.00 
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8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน กิจกรรม 
เดือนตุลาคม 2550 

1.  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ  
2.  ประสานงานและจัดประชุมผูเกี่ยวของ  
3.  ดําเนินงานตามระยะเวลาโครงการ  
4.  ประเมินผลโครงการ  
5.  สรุปและจัดทํารายงานสรุปโครงการ  
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 9.1  รายงานผลโครงการ จํานวน  1  ฉบับ 
 9.2  จํานวนนิสิตเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ  80 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 10.1  นิสิตมีประสบการณดานการจัดจําแนกหมวดหมูพืชสมุนไพร (Taxonomy) 
 10.2  นิสิตไดรับการกลอมเกลาจิตใจใหหวงแหนและตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรดานพืช 
 
11.  ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

จํานวนวิทยากรไมเพียงพอ 
 

12.  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจเกิดข้ึนในปน้ี 
 เพ่ิมจํานวนวิทยากร 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
................................................................ 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 174 
 
2. ชื่อโครงการ     โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขตามนโยบายสาธารณสุข 
 
3. ผูรับผิดชอบ  ผศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท (ผูรับผิดชอบรายวิชาหลักการสาธารณสุข) 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 ดวยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักการ
สาธารณสุข สําหรับนิสิตชั้นปที่ 3 ภาคเรียนปลาย (หลักสูตรฯ ปรับปรุง 2547) เพ่ือใหนิสิตทราบลักษณะงาน บทบาท
หนาที่ ความรับผิดชอบและการประสานงานระหวางฝายหรือกลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัย ในการสนองนโยบายสาธารณสุข จึงไดจัดใหมี
การศึกษาดูงาน ณ สถานบริการสาธารณสุขตางๆ  ขึ้น  
 
5. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหนิสิตทราบลักษณะงาน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและการประสานงานระหวางฝายหรือกลุม
งานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัยในการ
ตอบรับนโยบายสาธารณสุข 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นิสิตสามารถเขาใจความเชื่อมโยงของลักษณะงาน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและการประสานงาน
ระหวางฝายหรือกลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
สถานีอนามัยได 
 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

7.1 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ: แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป: 
เงินอุดหนุนากรศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช 

7.2 จากเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน
การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) 
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คาใชจาย งปม.แผนดิน รายไดคณะฯ 
คาเอกสารและวัสดุ 3,000.00  
คาอาหาร  (125 คน X 30 บาท)  3,750.00 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (125 คน X 10 บาท X  2 มื้อ)  2,500.00 
คาพาหนะ 15,000.00  
คาเบ้ียเล้ียงคณาจารย 210 บาท x 6 คน 1,260.00  
คาเบ้ียเล้ียงคนขับรถ 180 บาท x 4 คน 720.00  
คาของที่ระลึกสถานที่ไปดูงาน  3,600.00 

 รวม 19,980.00 9,850.00 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 29,830.00 

ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
2. ดูงาน             
3.สรุป/ประเมินผล             

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

นิสิตชั้นปที่ 3  เขารวมการดูงานทุกคน 
 
10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

แบบประเมิน/การนําเสนองานที่ไปดู 
 
11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  - 
 
12. สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551   
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

........................................................................ 
 
1. รหัสโครงการ ภ. 175 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการใหความรูเรื่องบริการสุขภาพแบบองครวมและการแพทยทางเลือก 
 
3. ผูรับผิดชอบ     1. ผศ.ดร.อัมพวรรณ   ศรีวิไล  
 2. หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันความตื่นตัวในการดูแลเอาใจใสสุขภาพของประชาชนดวยวิธีการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกอื่นที่
นอกเหนือไปจากวิธีการดูแลสุขภาพตามการแพทยแผนปจจุบันเปนกระแสที่ไดรับการยอมรับเพ่ิมมากขึ้น หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มีจุดมุงหมายที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ คณะเภสัช
ศาสตรจึงจัดโครงการใหความรูเรื่องบริการสุขภาพแบบองครวมและการแพทยทางเลือกใหกับนิสิตที่เลือกการฝก
ปฏิบัติงานการแพทยทางเลือกและเภสัชกรผูปฏิบัติงานไดรับความรูเพ่ิมเติมและแลกเปล่ียนประสบการณที่หลากหลาย
เพ่ือสรางความพรอมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปนบัณฑิตที่มีคุณคาตอสังคมตอไป  
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเสริมสรางความรูและประสบการณเกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพแบบองครวมและการแพทยทางเลือก
แกนิสิตเภสัชศาสตรชั้นป 6 ที่เลือกรายวิชาปฏิบัติการแพทยทางเลือก นิสิตและเภสัชกรผูปฏิบัติงานที่
สนใจ  

5.2 เพ่ือสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานที่ดําเนินงานดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา และบริหารจัดการและใหบริการสุขภาพและการแพทย
ทางเลือกไดดีย่ิงขึ้น 
 
7. งบประมาณ 

เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) 

คาใชจาย เงินรายได 
1.   คาตอบแทนวิทยากร (300 X 18 ชั่วโมง) 5,400 
2. คาเดินทางวิทยากร 600 
3.  คาเอกสาร 500 

      รวมคาใชจาย 6,500 
 ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 

กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขออนุมัติโครงการ             
2.  ดําเนินโครงการ             
3.  รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

            

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

- จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 80 
 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอกิจกรรม 
10.2 นิสิตเกิดทัศนคติที่ดีตอการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย 
10.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวมโครงการเกี่ยวกับการแพทยทางเลือกและการแพทย        

แผนไทยอยางกวางขวาง 
 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองปท่ีแลว)  ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี ผานมา(ขอมูลจากผล
การประเมินโครงการปท่ีแลว) 

11.1 หองที่ดําเนินโครงการไมเหมาะสม 
11.2 อยากใหมีการปฏิบัติจริงมากขึ้น 
 

12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน
ในปน้ี 

12.1 เปล่ียนหองที่ดําเนินโครงการใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
12.2 เนนใหวิทยากรมีการเรียนการสอนที่เปนการฝกปฏิบัติจริงเพ่ิมมากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 176 
 
2.  ชื่อโครงการ พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการปฏิบัติงานการเงิน คณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ งานการเงินคณะเภสัชศาสตร 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปจจุบัน ภารกิจในดานตาง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเพ่ิมมากขึ้น การใช
จายงบประมาณจึงมีมากขึ้น ดงันั้น เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วถูกตองแมนยําในการปฏิบัติงาน การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางมาก ประกอบกับปจจุบัน ขอมูลทางดาน
งานการเงินของคณะเภสัชศาสตร ก็เปนอีกอยางหนึ่งที่มีความจําเปนที่ทุกฝายตองการทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ งานการเงินคณะเภสัชศาสตร จึงเห็นความสําคัญในการที่จะมีการนํารายงานทางดาน
การเงินมารายงานใหบุคลากรทุกฝายทราบตามความจําเปนของแตละฝาย โดยสามารถเรียกดูไดตามสิทธิของแตละ
บุคคลที่กําหนดไว แตก็ยังไมมีโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนเรศวรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 งานการเงินคณะเภสัชศาสตร จึงรวมกับงานการเงินคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร โดยมี
แนวคิดในการใหนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดออกแบบพัฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งปจจุบัน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดมีการนํา
โปรแกรมบางโปรแกรมที่ออกแบบโดยนิสิตดังกลาว มาทดลองใชในการปฏิบัติงานบางแลว เชน โปรแกรมคุมเงินทด
รองจาย ลูกหนี้-ใบสําคัญ โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ เปนตน 
 งานการเงินคณะเภสัชศาสตร จึงมีแนวคิดที่จะนําโปรแกรมดังกลาวนั้นมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานการเงิน
ของคณะเภสัชศาสตร โดยนําโปรแกรมของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มาพัฒนาและปรับใชให
เหมาะสมกับคณะเภสัชศาสตร และยังจะทําการออกแบบโปรแกรมอื่น ๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานการเงินตอไปอยาง
ตอเนื่อง 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใชในการปฏิบัติงานการเงินของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เชน ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินทดรองจาย ทะเบียนคุมลูกหนี้-ใบสําคัญ ทะเบียนคุมการ
เบิกจายเงินสวัสดิการ ทะเบียนคุมคาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนา การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ตลอดจนทะเบียนคุมคาใชจายในการจัดทําปริญญานิพนธและวิทยานิพนธของนิสิตทุกระดับ เปนตน 

5.2 เพ่ือจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน เพ่ือใหผูใชบริการเรียกดูขอมูลการเงินตามสิทธิที่แต
ละคนพึงจะไดรับ 

5.3 เพ่ือจัดทําโปรแกรมเกี่ยวกับการรายงานการเบิกจายเงิน เพ่ือใหผูบริหารสามารถเรียกดูสถานะทางการเงิน
ของคณะฯ ที่เปนปจจุบัน ไดตลอดเวลา 
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ไดโปรแกรมสําเร็จรูปที่จะสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานจริงได 
6.2 บุคลากรฝายตาง ๆ สามารถเขาใชโปรแกรมสําเร็จรูปไดอยางสะดวก รวดเร็ว และใชประโยชนไดอยาง

เต็มที่ตามสิทธิของตน 
6.3 ผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานการเงินเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใชเงินไดอยางรวดเร็ว 
6.4 การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของงานการเงินเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็ว และมีประสิทธภิาพ 

เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
 
7.  งบประมาณ 
 งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน
การจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

1. คาจางในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม - 20,000 
รวม - 20,000 

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 20,000 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ตค พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. เก็บรวบรวมขอมูล             
2. ออกแบบโปรแกรม             
3. จัดทําโปรแกรม             
4. ทดลองใชงาน             
5. ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรม 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

- การใชงานไดจริงของโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
10. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
  -  
 
11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรรคที่อาจเกิดข้ึนในปน้ี    
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 177 
 
2.  ชื่อโครงการ จัดทําคูมือการใชบริการงานการเงินคณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ งานการเงินคณะเภสัชศาสตร 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปจจุบัน การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ มีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น การใชจาย
งบประมาณมีมากขึ้น ระเบียบการเบิกจายเงินจึงมีหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จนทําใหหลายฝาย
เกิดความสับสน ไมทราบระเบียบและขั้นตอนการติดตอใชบริการในดานตาง ๆ อยางถูกตอง ดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายรวดเร็วและถูกตองในการปฏิบัติงาน การจัดทําคูมือการใชบริการ จึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ชวยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายตาง ๆ 

งานการเงินคณะเภสัชศาสตร จึงไดมีแนวคิดที่จะรวบรวมกระบวนการขั้นตอนการใชบริการงานการเงินใน
ดานตาง ๆ รวมถึงระเบียบตาง ๆ ที่ใชในการเบิกจายเงิน และนํามาประยุกตใชภาษาที่เขาใจงาย แลวสรุปรวมไวเปน
คูมือการใชบริการในดานตาง ๆ ของงานการเงิน เพ่ือใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบายและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือจัดทําคูมือการใชบริการงานการเงินในดานตาง ๆ เชน การเดินทางไปราชการ การจัดโครงการประชุม 
อบรม สัมมนา การยืมเงิน การเบิกจายเงินสวัสดิการตางๆ เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม       เปนตน 

5.2 เพ่ือรวบรวมระเบียบการเบิกจายเงินใหผูใชบริการไดใชประโยชนโดยเขาใจงาย 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ไดคูมือการใชบริการงานการเงินในดานตาง ๆ 
6.2 บุคลากรฝายตาง ๆ สามารถใชคูมือการใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการปฏิบัติงานในฝายตาง ๆ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็วจ 
6.3 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผูใชบริการ เนื่องจากสามารถศึกษาจากคูมือไดอยางเขาใจงาย 

 
7.  งบประมาณ  
 ไมใชงบประมาณ 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ตค พย ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. เก็บรวบรวมขอมูล             
2. จัดทําคูมือ        /     
3. ตรวจสอบความถูกตอง             
4. แจกคูมือแกบุคลากร             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

- การนําไปใชงานของคูมือการใชบริการ 
- ความถูกตองของคูมือ 
- ความรวดเร็วและความถูกตองของผูใชบริการที่ไดศึกษาจากคูมือ 

 
10. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
  -  
 
11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรรคที่อาจเกิดข้ึนในปน้ี    
  - 
  
 
 



 231 
 

 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 

1.  รหัสโครงการ ภ. 178 
 

2.  ชื่อโครงการ     กีฬาเภสัชสัมพันธ ครั้งที่ 20 
 

3.  ผูรับผิดชอบ สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร และฝายกิจการนิสิต 

 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปดสอนคณะเภสัชศาสตรทั่วประเทศรวม 14 แหงในแตละปจะมีนิสิตนักศึกษา

เภสัชศาสตรที่จบการศึกษาประมาณ 1,200 คนและคณะเภสัชศาสตรแตละมหาวิทยาลัยลวนมุงสรางบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกมารับใชสังคมและรักในวิชาชีพเภสัชกรรม แตเนื่องจากแตละสถาบัน มีที่ต้ังอยูตางภูมิภาคทั่วประเทศ  
โอกาสที่นิสิตนักศึกษาตางสถาบันจะไดพบปะ แลกเปล่ียนความคิด ประสบการณและทํางานรวมกันมีนอย เพ่ือที่จะ
สรางโอกาสอันดีเหลานั้น ทางสหพันธนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (สนภท.) มีแนวคิดที่จะใหมีกิจกรรม
รวมกันระหวางนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรทุกมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี เพ่ือให
เกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงไดมีการจัดงานกีฬาเภสัชสัมพันธแหงประเทศไทยขึ้น โดยมี
นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเขารวมโครงการ 
 ในทุกๆปจะมีการจัดงานกีฬาเภสัชสัมพันธแหงประเทศไทยขึ้น โดยในปการศึกษา 2550 จะมีการจัดงานกีฬา
เภสัชสัมพันธแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 ซึ่งทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนเจาภาพการจัดงานกีฬา
เภสัชสัมพันธแหงประเทศไทยในครั้งนี้โดยชื่องานกีฬาครั้งนี้วา “เฌองดอยเกมส”  

จากการจัดกีฬาเภสัชสัมพันธแหงประเทศไทยหลายครั้งที่ผานมา พบวาการแขงขันกีฬารูปแบบสากลไม
สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการจัดงานได เนื่องจากนักศึกษาเภสัชศาสตรสวนใหญ มักไมคอยมีทักษะ
ทางดานกีฬา อีกทั้งจุดประสงคในการสรางงานกีฬาเภสัชสัมพันธแหงประเทศไทย เพ่ือสงเสริมใหสรางความสัมพันธ
อันดี และเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนหลัก งานกีฬาเภสัชสัมพันธแหงประเทศไทยในครั้งนี้ จึงไดจัดกิจกรรมกีฬา
ที่มุงเนนใหนิสิตนักศึกษาทุกคนไดมีสวนรวมในการเลนกีฬา เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย และกอใหเกิดความสามัคคี
โดยไมยึดถือสถาบัน และมุงเนนความมีน้ําใจนักกีฬา มากกวาการแพชนะการแขงขัน การจัดงานกีฬาเภสัชสัมพันธ
แหงประเทศไทยครั้งนี้นับเปนมิติของคนรุนใหม ที่จะสงผลดีตอวิชาชีพเภสัชกรรม และสังคมตอไป 
 ทางสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเล็งเห็นถึงประโยชนของกิจกรรม
ดังกลาว จึงไดสงนักกีฬา กองเชียรเขารวมแขงขัน และรวมกิจกรรมเนื่องในโครงการกีฬาเภสัชสัมพันธครั้งที่ 20 ใน
ระหวางวันที่ 17-20 ตุลาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดีในหมูนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรทุกสถาบัน 
5.2 เพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางสโมสรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรทุกสถาบัน  
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5.3 เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาตระหนักถึงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เปนการหางไกลยาเสพติด และ
ทําใหสมรรถภาพในการเรียนดีขึ้น 

5.4 เพ่ือเสริมสรางสุขภาพความสามัคคีและความมนี้ําใจนักกีฬา โดยไมหวังมุงเนนที่ผลแพชนะ 
5.5 เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจกันและกัน และใหเปนไป

ในแนวทางเดียวกัน 
5.6 เพ่ือเปนการสงเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม 
 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 เกิดความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกันในหมูนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรทุกสถาบัน 
6.2 นิสิต นักศึกษาตางตระหนักถึงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เปนการหางไกลยาเสพติด และให

สมรรถภาพในการเรียนดีขึ้น 
6.3 นิสิตนักศึกษามีน้ําใจนักกีฬาในการแขงขัน โดยไมหวังมุงเนนที่ผลแพชนะ   
6.4 เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณและแนวคิดใหมๆจากเพื่อนตางสถาบัน  
6.5 นสิิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีความกลาแสดงออก 
6.6 นิสิตนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน   
 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิตแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษางานสนับสนุนการจัด

การศึกษาหมวดเงินอุดหนุน (กิจกรรมนิสิต) จํานวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถวน) 
คาใชจาย งบประมาณ 

แผนดิน 
งบประมาณ 

รายได 
แหลงอ่ืน 

(โปรดระบุ) 
คณะเภสัชศาสตร สนับสนุนงานกีฬาฯ  - 30,000 - 

รวม - 30,000 - 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 30,000    บาท 
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8.แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 

กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ             
2. จัดเตรียมโครงการ             
3. ประชาสัมพันธโครงการ             
4. จัดโครงการ             
5. ประเมินผลโครงการ             

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 ผูเขารวมโครงการกีฬาเภสัชสัมพันธไมนอยกวารอยละ 80 
 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 10.1  เกิดความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกันในหมูนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรทุกสถาบัน 

10.2  นิสิต นักศึกษาตางตระหนักถึงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง เปนการหางไกล ยาเสพติด 
และทําใหสมรรถภาพในการเรียนดีขึ้น 

 10.3 นิสิตนักศึกษามีน้ําใจนักกีฬาในการแขงขัน โดยไมหวังมุงเนนที่ผลแพชนะ   
 10.4 เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณและแนวคิดใหมๆจากเพื่อนตางสถาบัน 
 10.5 นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีความกลาแสดงออก 

10.6 นิสิตนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน   
 

11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 

 งบประมาณไมเพียงพอ 
 

12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในปน้ี 

 จัดสรรงบประมาณเพิ่ม 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 179 
 
2.  ชื่อโครงการ     สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหาร 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร เปนหนวยงานสายบริการ มีหนาที่สนับสนุนและ 
อํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการของคณะฯ ประกอบดวย งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ  
งานบริการการศึกษา  และงานหองปฏิบัติการกลาง  จากการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของคณะฯ ในชวงเวลาที่ผานมา ไม
วาจะเปนการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะเห็นไดวา
สํานักงานเลขานุการคณะฯ  เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการสนับสนุนภารกิจของคณะฯ ใหเกิดความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ จึงไดตระหนักวาบุคลากรของสํานักงานเลขานุการคณะฯ ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพในองคความรู
ใหม ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนางานในองครวมรวมกัน และกิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือพัฒนาศักภาพบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร โดยการสรางองคความรูใหม ๆ ที่
สามารถสงเสริมและสนับสนุนการทํางานใหดีย่ิงขี้น  

5.2 เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานรวมกันแบบองครวม  
5.3 เพ่ือใหบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร มีกิจกรรมรวมกันในการสรางเสริมความสัมพันธใน

หนวยงาน 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร มีองคความรูใหม ๆ ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ มีขวัญ
กําลังใจในการทํางาน และมีสัมพันธทีดีในหนวยงาน 
 
7. งบประมาณ 

งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร แผนงานบริหารการศึกษา กองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 
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คาใชจาย 
งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน 
(โปรดระบุ) 

1.  คาที่พัก ( 50 คน * 2 คืน * 650 บาท) - 65,000.00 - 
2.  คาอาหาร ( 50 คน * 7 มื้อ * 150 บาท) - 52,500.00 - 
3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 50 คน * 4 มื้อ * 30 บาท)  6,000.00 - 
4.  คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท * 6 ชั่วโมง) - 6,000.00 - 
5.  คาพาหนะ  36,000.00 - 
6.  คาวัสดุ  4,500.00  

รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 170,000    บาท 
 
8.แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดเตรียมโครงการ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชาสัมพันธโครงการ             
4. จัดโครงการ             
5. ประเมินผลโครงการ             

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 บุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 10.1  สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร มีศักยภาพในการทํางาน  

10.2  บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร มีความสามัคคี มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน  
 
11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา   
       (ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  -  
 
12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ

เกิดข้ึนในปน้ี 
  -  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 180 
 
2.  ชื่อโครงการ     ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)   
 
3.  ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะเภสัชศาสตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ  
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร ไดจัดทําแผนแผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร ชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) เพ่ือกําหนดทิศทาง ความมุงหมาย และเปาประสงคที่องคการกําหนด 
และตองการบรรลุ ภายใตกรอบเวลาและเงื่อนไขการดําเนินการที่ชัดเจน ผานกระบวนการวิเคราะห SWOT analysis 
และการระดมสมอง และเนนการมีสวนรวมทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลัก ประกอบดวย  การสอน  การวิจัย  การ
บริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม  เพ่ือใหสมาชิกในคณะเภสัชศาสตร ไดทราบทิศ
ทางการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรอยางเหมาะสม จึงเห็นควรใหมีการประชุม  ชี้แจงแผนยุทธศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ขึ้น 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือแถลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะ
ที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ใหบุคลากรทุกภาคสวนในคณะฯ ทราบ 

5.2 เพ่ือจัดหมวดหมูโครงการ / กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการชวง 5 ป ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะฯ 
5.3 เพ่ือจัดทําดัชนีชี้วัดการดําเนินงาน (KPIs) ของคณะเภสัชศาสตร ในชวง 5 ปของแผนยุทธศาสตรคณะฯ  
5.4 เพ่ือใหบุคลากรทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร 

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากรทุกภาคสวนในคณะเภสัชศาสตร มีความเขาใจที่สอดคลองและดําเนินภารกิจเปนไปตามทิศทาง 

เปาหมายของคณะเภสัชศาสตร ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 
 

7. งบประมาณ 
งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร แผนงานบริหารการศึกษา กองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงิน 

อุดหนุนทั่วไป (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) 
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คาใชจาย 
งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน 
(โปรดระบุ) 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 50 คน * 2 มื้อ * 15 บาท)  1,500 - 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 1,500    บาท 

 
8.แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดเตรียมโครงการ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดโครงการ ครั้งที่ 1  
   (สําหรับคณาจารย) 

            

4.  จัดโครงการ ครั้งที่ 2 
   (สําหรับเจาหนาที่) 

            

5. ประเมินผลโครงการ             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 บุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 70 

 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 10.1  การจัดโครงการ / กิจกรรม ของคณะเภสัชศาสตร สอดคลองตามยุทธศาสตรที่ต้ังไว 

10.2  มีดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานในภารกิจตาง ๆ ที่ชัดเจน  

 

11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา   
       (ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 
  -  

 

12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในปน้ี 

  -  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 181 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการคอสเมติกสัมพันธ ครั้งที่ 1 
 
3.  ผูรับผิดชอบ นายจักรินทร ศรีวิไล  นางสาวลภัสรดา  ธนการัณย และ ฝายกิจการนิสิต 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันเครื่องสําอางเปนส่ิงที่ทุกเพศทุกวัยจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันไมวาจะเปน ยาสีฟน ครีม 
แปง เมื่อโลกพัฒนา ความกาวหนาและคุณภาพยอมเปนเรื่องสําคัญ เครื่องสําอางก็เชนกัน คณุภาพก็เปนเรื่องสําคัญ 
ผูเชี่ยวชาญทางดานเครื่องสําอางมีความสําคัญที่จะทําใหเราสามารถพัฒนาทางดานเครื่องสําอาง  ปจจุปนมีสถาบัน
เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอางระดับปริญญาตรีเพียงสองมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ดังน้ัน เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอเพ่ือนรวมอาชีพนักวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง นิสิตจาก
สองสถาบันจึงไดเห็นควรใหมีการจัดโครงการคอสเมติกสัมพันธ ครั้งที่ 1 ขึ้น ที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
นอกเหนือจากความสัมพันธอันดีระหวานิสิตตางสถาบัน ยังเปนการเปดโลกทัศนใหมๆทางดานอาชีพ กิจกรรมตางๆใน
โครงการยังเปนการสงเสริมใหนิสิตรูจักการเปนผูนํา และผูตามที่ดี มีความคิดริเริ่ม สรางสรรคตลอดจนการมีสวนรวม
ในการเปนสมาคมใหมที่เขมแข็งตอไป 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสรางความสามัคคีและสรางความเขาใจในบทบาทและอาชีพของนักวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
5.2 เพ่ือเปนการสรางเสริมความสามัคคีสัมพันธอันดีแกนิสิตระหวางมหาวิทยาลัย 
5.3 เพ่ือเสริมสรางทัศนคติที่ดีตออาชีพวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
5.4 เพ่ือสงเสริมใหนิสิตมีประสบการณในการสรางเสรมิสุขภาพและสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
5.5 เพ่ือเพ่ิมความเขาใจในดานศิลปะวัฒนธรรมของภาคเหนือตอนลาง 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอางไดมีความสามัคคีกันในหมูคณะมากขึ้นและเพื่อใหสาธารณะชน
เขาใจในบทบาทอาชีพนักวิทยาศาสตรเครื่องสําอางมากขึ้นตอไป 

6.2 นิสิตมีความสัมพันธและเขาใจกันและเขาใจกันดีในระหวางมหาวิทยาลัย 
6.3 นิสิตใหมทราบและเขาใจบทบาทอาชีพในหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
6.4 นิสิตตระหนักถึงความสําคัญและมีแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ 
6.5 นักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดประสบการณและรูจักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและสถานที่

ทองเท่ียว 
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7.  งบประมาณ 

เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทนุกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กจิการนิสิต) จํานวน 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหารอยบาทถวน 

คาใชจาย 
งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน............. 
(โปรดระบุ) 

1. คาวัสดุอุปกรณ  3,500  
2. คาอาหารมื้อละ 3000 บาท (เหมาจาย)  3 มื้อ  9,000  
3. คาน้ํามันรถออกนอกสถานที่   1,000  

รวม  13,500  
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 13,500  บาท  (หมื่นสามพันหารอยบาทถวน) 
 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชุมเพ่ือจัดทํารายละเอียด 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 

            

เตรียมความพรอมในการทํา
กิจกรรม เชน  จัดเตรียม
สถานที่,อุปกรณตาง และจัด
ประชุมแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือแกไขปญหา 

            

ดําเนินการตามแผนที่วางไว             
ประเมินผลการดําเนิน
โครงการ 

            

 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีนิสิตเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คิดเปน 95% ของนิสิตวิทยาศาสตรเครื่องสําอางมหาวิทยาลัยนเรศวร 
9.2  มีนิสิตเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คิดเปน 70% ของนิสิตวิทยาศาสตรเครื่องสําอางมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอางไดมีความสามัคคีกันในหมูคณะมากขึ้น 
10.2  นิสิตจากสองมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธและเขาใจกันดี 

 

11.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
(ขอมูลจากผลประเมินโครงการปท่ีแลว) 

  - 
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12.  (สําหรับโครงการเดิมหรือตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในปน้ี 

  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 182 
 
2. ชื่อโครงการ   โครงการประกวดภาพถาย หัวขอ Unseen Pharmacy 
 
3. ผูรับผิดชอบ  อ.ธีรชัย เรืองบัณฑิต 
 
4. หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดงานประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 15 ป คณะเภสัช
ศาสตร ข้ึนในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2550 ดังนั้นเพ่ือเปนการรวมรําลึกถึงคณะเภสัชศาสตร ต้ังแตอดีต ถึงปจจุบัน  
และเผยแพรประชาสัมพันธ ภาพลักษณของคณะเภสัชศาสตร  จึงเห็นควรจัดใหมีนิทรรศการภาพถาย และประกวด
ภาพถาย ในหัวขอ “Unseen Pharmacy”  ซึ่งเปนการประกวดภาพถายกิจกรรม บุคคล และสถานที่ตางๆ ในคณะ
เภสัชศาสตรในมุมมองใหม หรือมุมมองที่แปลกตา และส่ือความเปนเภสัชศาสตร 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1. เพ่ือเผยแพรภาพลักษณและประชาสัมพันธคณะเภสัชศาสตร 
5.2. เพ่ือสงเสริมศิลปะการถายภาพในคณะเภสัชศาสตร 
5.3. เพ่ือรวมรําลึกวาระครบรอบ 15 ป คณะเภสัชศาสตร 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1. ภาพ Unseen Pharmacy จัดแสดงในงานประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 15 ป คณะเภสัชศาสตร 
6.2. นิสิตและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตรเกิดความรัก ความผูกพันตอคณะเภสัชศาสตร เนื่องจากตองหา

มุมมองในลักษณะที่ตองการจะสื่อความแตกตางในภาพถายในภาพถายของแตละบุคคล 
6.3. นิสิตและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตรไดพัฒนาการถายภาพและความคิดสรางสรรค 

 
7. งบประมาณ 

7.1 เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ: แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

7.2 จากเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

 
 
 
 
 



 242 
 

 

คาใชจาย 
งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

แหลงอ่ืน 
(โปรดระบุ) 

1. คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดบอรดและแสดงภาพถาย 2,500   
2. คาเงินรางวัล  7,000  

รวม 2,500 7,000  
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 9,500  บาท  (เกาพันหารอยบาทถวน) 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน   ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่ 17 กันยายน 2550 – 23  พฤศจิกายน  2550 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชาสัมพันธ              
2 รับสมัครผลงาน              
3. ตัดสินโดย
คณะกรรมการ และ 
ประกาศผลการตัดสิน 

             

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

นิสิตและบุคลากรสงภาพเขารวมประกวดไมนอยกวา 30 ภาพ 
 
10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ภาพ Unseen Pharmacy 
10.2 นิสิตและบุคลากรมีความคิดสรางสรรคในการจัดองคประกอบตามหลักการถายภาพ 
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โครงการแผนงานวิจัย 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 201 
 
2.  ชื่อโครงการ ขอมูล นักวิจัยและผูชวยวิจัย และครุภัณฑวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ฝายวิจัยและบริการสังคม 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากในปจจุบัน คณาจารยภายในคณะเภสัชศาสตร ไดรับทุนสงเสริมงานวิจัยทั้งจากแหลงทุน
ภายนอก และภายในคณะฯเปนจํานวนมากขึ้น ซึ่งแหลงทุนดังกลาวทําใหอาจารยหลายทานมีศักยภาพที่สามารถจัด
จางผูชวยวิจัย และนักวิจัย และตลอดจนนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อชวยงานวิจัยของตน ซึ่งทําใหในขณะนี้พบวา นักวิจัย
เหลานี้มีความรูความสามารถในการทํางานวิจัย และมีความตองการที่จะใชเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรที่มากขึ้น 
แตเนื่องจากคณะเภสัชศาสตรมีทรัพยากรที่จํากัดในสวนของบุคคลกรผูชํานาญเฉพาะสาขา และเครื่องมือวิทยาศาสตร
เฉพาะสาขา ดังนั้นการรวบรวมขอมูลความชํานาญของนักวิจัย ผูชวยวิจัย นักวิจัย ตามสาขาตางๆภายในคณะเภสัช
ศาสตร ตลอดจนเครื่องมือวิทยาศาสตรเฉพาะสาขาที่กระจายไปตามหนวยวิจัยตางๆ (Unit cell) (ตามยุทธศาสตรที่ 4 
ขอที่ 3 ของคณะเภสัชศาสตร) จะกอประโยชนในแงกอใหเกิดความรวมมือดานงานวิจัยระหวางนักวิจัยภายในคณะ
เภสัชศาสตร (ยุทธศาสตรที่ 4 ขอที่ 5 ของคณะเภสัชศาสตร) ในแงการใชทรัพยากรทางดานบุคลากรและครุภัณฑวิจัย
อยางคุมคา เชน การถายทอดความรูระหวางนักวิจัยถึงเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรเฉพาะสาขาอยางถูกตอง 
และการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร อันจะมีผลตอคุณภาพของงานวิจัย เปนตน ซึ่งอาจจะเปนการชวยลดปญหา
ความเสียหายของเครื่องมือวิทยาศาสตรภายในคณะเภสัชศาสตรไดอีกสวนหนึ่งดวย 
 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือรวบรวมขอมูลนักวิจัย และความชํานาญในสาขาที่เกี่ยวของ ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
เปาหมาย 
เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือดานงานวิจัยระหวางนักวิจัยภายในคณะเภสัชศาสตร (ยุทธศาสตรที่ 4 ขอที่ 3 และ 

ขอที่ 5 ของคณะเภสัชศาสตร) ในแงการใชทรัพยากรทางดานบุคลากรอยางคุมคา เชน การถายทอดระหวางนักวิจัยถึง 
ความรูเฉพาะดานและเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร อยางถูกตอง และการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร         
เปนตน ซึ่งอาจจะเปนการชวยลดปญหาความเสียหายของเครื่องมือวิทยาศาสตรภายในคณะเภสัชศาสตรไดดวยอีก
สวนหนึ่ง 
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ผลทางตรง 

- ขอมูลทางดานความรู เทคนิค และความชํานาญของนักวิจัย ครุภัณฑวิทยาศาสตรภายใน                  
คณะเภสัชศาสตร  

6.2 ผลทางออม 
- การเกิดความรวมมือทางดานงานวิจัยภายในคณะฯ ในแงการใชทรัพยากรบุคลากร และครุภัณฑสูงสุด 
- ผลการทดลองที่ถูกตอง และเชื่อถือได 
- ความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรที่อาจลดนอยลง 

 
7.  งบประมาณ  
 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร ทั้งส้ิน 5,000 บาท              
(หาพันบาทถวน) ดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ กองทุนวิจัย 
1. คาลวงเวลา - 2,000 
2. คาวัสดุในการประชาสัมพันธ - 3,000 

รวม - 5,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 5,000 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมขอมูลนักวิจัย  และ
ขอมูลครุภัณฑวิทยาศาสตร 

            

2. ทําการเผยแพร เพ่ือใชเปนส่ือ
ในการกอใหเกิดความรวมมือดาน
งานวิจัยระหวางนักวิจัย 

            

3. ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงขอมูล             
 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
- ขอมูลทางดานความรู และความชํานาญของนักวิจัย ครุภัณฑวิทยาศาสตรภายในคณะฯ   

 

10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
  -  
 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคที่อาจ  
       เกิดข้ึนในปน้ี    
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 202 
 
2.  ชื่อโครงการ การจัดเก็บ การคัดแยก และการกําจัดขยะจากหองปฏิบัติการ 
 
3.  ผูรับผิดชอบ  หนวยหองปฏิบัติการ งานประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร  
 
4. หลักการและเหตุผล 
 คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในฐานะที่เปนหนึ่งในคณะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความ
ตระหนักในการที่จะลดมลพิษตอส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติ การทั้งเพ่ือการ
เรียนการสอนและการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร (ตามยุทธศาสตรที่ 4 ขอที่ 4 ของคณะเภสัชศาสตร) ซึ่งในปจจุบันมี
จํานวนเพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดการสะสมของของเสียและขยะประเภทสารเคมี และชีววัตถุ เปนปริมาณมาก ทั้งขยะติดเชื้อ 
และเปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนสิ่งแวดลอมขึ้นภายในคณะเภสัชศาสตร  ซึ่งของเสียเหลานี้ไมสามารถสงไปกําจัด
ไดทันที จึงตองการการจัดตั้งระบบการจัดเก็บ การคัดแยกของเสียในระดับหองปฏิบัติการ และระบบการกําจัดของเสีย
เบ้ืองตน ตลอดจนความจําเปนในการลดปริมาณของเสียกอนนําสงไปบําบัดหรือกําจัดโดยวิธีการที่ถูกตองและ
เหมาะสมตอไป นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตรตองสรางระบบการติดตาม กํากับ การจัดการของเสียขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการลดปริมาณขยะในระดับหองปฏิบัติการ ลดมลพิษตอส่ิงแวดลอม
ภายในคณะเภสัชศาสตร ซึ่งจะเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่มีการเก็บของเสียไวในคณะดวย 
 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางระบบการจัดเก็บ ระบบการคัดแยก การกําจัดเก็บขยะและของเสียในระดับหองปฏิบัติการ และ
ของคณะเภสัชศาสตร ตลอดจนการสรางระบบการติดตาม กํากับ อยางตอเนื่อง ถูกตองตามหลักวิชาการ 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ผลทางตรง 
- มีระบบการคัดแยก การกําจัดเก็บขยะและของเสียในหองปฏิบัติการ และของคณะเภสัชศาสตร 
- ลด หรือปองกันอุบัติการณ หรืออันตรายที่เกิดจากขยะหรือของเสีย 

6.2 ผลทางออม 
- สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 
- ลดตนทุนในการสงของเสียไปกําจัดภายนอก 
- มีระบบการจัดเก็บ ระบบการคัดแยก การกําจัดเก็บขยะและของเสียในหองปฏิบัติการ และของคณะ

เภสัช-ศาสตร เพ่ือลดปริมาณของขยะและของเสียภายในคณะเภสัชศาสตร ถูกตองตามหลักวิชาการ 
ลดหรือไมมีอุบัติการณความเจ็บปวยของผูปฏิบัติงาน กอนนําสงไปบําบัดหรือกําจัดโดยวิธีการที่
ถูกตองและเหมาะสมภายนอกคณะเภสัชศาสตรตอไป 
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7.  งบประมาณ 
 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร ทั้งส้ิน 50,000 บาท        
(หาหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ กองทุนวิจัย 
1. คาภาชนะบรรจุสําหรับเก็บแยกของเสีย - 10,000 
2. คาสารเคมีในการบําบัดของเสียเบ้ืองตน - 10,000 
3. คาตูเย็น -20°C สําหรับเก็บซากสัตวทดลอง - 20,000 
4. คาจางบําบัดขยะและของเสีย - 10,000 

รวม - 50,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 50,000 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สํารวจปริมาณของเสีย
อันตรายจากการใชสารเคมีใน
หองปฏิบัติการ คณะเภสัช
ศาสตร 

            

2. ประชุมชี้แจง ระบบการ
จัดเก็บ ระบบการคัดแยก การ
กําจัดเก็บขยะและของเสียใน
ระดับหองปฏิบัติการ แก
ผูเกี่ยวของ 

            

3. เก็บรวบรวมแยกปริมาณของ
เสียอันตรายลงในภาชนะบรรจุ 
โดยเก็บไวในโรงเรือน 

            

4. บําบัดของเสียอันตรายใน
บางสวนที่สามารถทําได 

            

5. รวบรวมปริมาณของเสียสง
หนวยงานภายนอก เพ่ือบําบัด
ตอไป 

            

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

- ไมมีอุบัติการณ หรืออันตรายที่เกิดจากขยะหรือของเสีย 
- ลด หรือไมมีคําตําหนิในเรื่องขยะหรือของเสียภายในคณะเภสัชศาสตร 
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10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ไมชัดเจน ในการจัดการขยะและของเสีย จากหองปฏิบัติการ ไมมีระบบการจัดการที่

เหมาะสมทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ทําใหปริมาณของเสียคงคางที่มีอยูในคณะมีจํานวนมาก  
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน  

ในปน้ี 
ประสานงานกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือทําการรวบรวมของเสียเพ่ือสงบําบัดพรอมกัน ซึ่งจะเปนการ

ลดตนทุนในการสงบําบัดของเสีย 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
.................................................................. 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 203 
 
2. ชื่อโครงการ     สนับสนุนการตีพิมพ และเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
3. ผูรับผิดชอบ    ฝายวิจัยและบริการสังคม 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะเภสัชสาสตรมียุทธศาสตรเพ่ือสรางแรงจูงใจ (ยุทธศาสตรที่ 4 ขอที่ 2 ของคณะเภสัชศาสตร) และ
สงเสริมบรรยากาศการวิจยัของคณะเภสัชศาสตร เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนา และยกระดับศักยภาพของอาจารยในทุก
สาขาของคณะเภสัชศาสตร ใหไดรับการพัฒนาดานคุณวุฒิ ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในงานวิจัยที่
ดําเนินการอยู ตลอดจนคุณภาพของงานวิจัยมีคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้นการใหทุนสนับสนุนนักวิจัยเพ่ือการเผยแพร
งานวิจัย ทั้งในรูปแบบการนําเสนอโดยปากเปลา และโปสเตอร และการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติ และ
นานาชาติ จะเปนหนทางหนึ่งที่จะพัฒนาอาจารยในคณะศาสตร และบรรลุวัตถุประสงคของคณะเภสัชศาสตร และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในดานงานวิจัย นอกจากนี้ยังการกระตุนใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ ความรวมมือในการทําวิจัย 
รวมท้ังเปนการเผยแพรชื่อเสียงใหกับสถาบันอีกดวย  
 
5. วัตถุประสงค 

เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร และการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ ของนักวิจัยของคณะ            
เภสัชศาสตร 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ผลทางตรง 
- กระตุนใหการเผยแพร และการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติมีจํานวนมากขึ้น 
- นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร ไดรับประสบการณในการเผยแพร และตีพิมพผล  งานวิจัยในระดับชาติ และ

นานาชาติ 
6.2 ผลทางออม 

- เผยแพรชื่อเสียงทางดานงานวิจัยใหกับคณะเภสัชศาสตร 
เปาหมาย 

นักวิจัยทุกสาขาภายในคณะเภสัชศาสตร โดยเปนการกระตุนใหเกิดการเผยแพร และการตีพิมพ
ผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
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7.  งบประมาณ 
เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะฯ ดังนี้ 
7.1 ทุนสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยในระดับนานาชาติ 40,000 บาท /คน / 2 ป 
7.2 ทุนสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยในระดับประเทศ เบิกจายไดตามจริง 
7.3 สนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงานในวารสารตางประเทศตามจริงไมเกิน 15,000 บาท /เรื่อง 

  ประมาณวงเงินรวม 271,100 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สํารวจ จํานวนบุคลากร / 
จํานวนผลงานวิจัย ที่จะเผยแพร 
/ ตีพิมพ ในปงบประมาณ   

 
 
 

           

2. รวบรวมขอมูลผลงานวิจัยที่
เผยแพร / ตีพิมพ  

            

3. ประเมินผล             
 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

- จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ (Peer Review) และเผยแพรคิดเปน 30% ของนัดวิจัยทั้งหมด 
- จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ และเผยแพรในระดับนานาชาติคิดเปน 10% ของนักวิจัยทั้งหมด 

 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

- 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

...................................................................... 
 

1. หัสโครงการ ภ. 204 
 
2. ชื่อโครงการ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร 
 
3. ผูประสานงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัถวุฒิ  แซล้ิม 
 
4. หลักการและเหตุผล 

รายวิชา  151592  โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร   (Research Project in Pharmaceutical Sciences ) 
เปนการเรียนการสอนที่จัดใหนิสิตไดใชความรูจากการศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัย มาปฏิบัติจริงเพ่ือ คนควา เรียนรู 
กระบวนการทําวิจัยทางเภสัชศาสตรอยางเปนระบบ  ต้ังแตการวางแผนการวิจัย  การทําการวิจัย การวิเคราะหการ
แปลผล  การอภิปรายผลสรุปผล  และการนําเสนอผลงานวิจัย  เพ่ือเปนการเสริมทักษะในการทําวิจัยเชิงเภสัชศาสตร
แกนิสิตปริญญานิพนธของนิสิตในระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการเรียนการสอนและการวิจัย เปน
กระบวนหลักที่พึงประสงคทั้งในสวนสรางองคความรูใหม และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ    
 
5. วัตถุประสงค 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณทางดานงานวิจัยของนิสิตในระดับปริญญาตรีกลุมเปาหมาย 
นิสิตชั้นปที่ 5  จํานวน   99  คน  

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นิสิตมีความรู ความเขาใจหลักการวิจัย กระบวนการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย 
 

7. งบประมาณ   
งบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการ
สอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช   

เ งินรายได   คณะเภสัชศาสตร  กองทุนเ พ่ือการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา                  
งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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รายละเอียด งบประมาณ รายได 
๑. คาวัสดุ  175,000.00 8,000.00 
๒. คาเดินทางเก็บขอมูล 3,000.00  
๓. คาจางอาสาสมัคร  2,000.00 
๔. คาเขาเลม 3,000.00 7,000.00 

181,000.00 17,000.00 
รวมคาใชจายในโครงการ 

198,000.00 
ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ  (สําหรับนิสิตไมเกินคนละ 2,000  บาท จํานวน  99  คน) 
 

8. แผนการปฏิบัติงานระยะเวลา  ระหวางเดือน ตุลาคม – เมษายน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ท่ี กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นิสิตดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการวิจัย 

 
       

    

2 การนําเสนอผลงานในรูปปากเปลาและ
โปสเตอร 

 
 

  
    

3 จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ             
4 ประเมินผลการดําเนินงาน             
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอ

คณะฯ 
     

 
  

    

 
9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

- นิสิตทุกคนสามารถดําเนินโครงงานวิจัยได 
 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- โครงงานวิจัยของนิสิตสามารถเผยแพร ประกวด แขงขัน ภายนอกคณะฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
- 

 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน  

ในปน้ี 
- 
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 โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
……………………………………………… 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 205 
 
2.  ชื่อโครงการ ผูชวยสอนและควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ฝายวิจัยและบริการสังคม 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีปณิธานที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ แตเนื่องจากในสภาวะปจจุบันยังอาจารยจํานวนหนึ่งอยูในระหวางการลาศึกษาตอ ประกอบกับนโยบาย
ของมหาลัย ที่ตองการใหมีการรับจํานวนนิสิตเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ ทําใหภาระในการสอน
ภาคปฏิบัติการของอาจารยมีจํานวนชั่วโมงเพิ่มมากขึ้น อัตราสวนระหวางอาจารยและนิสิตในระหวางการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการมีปริมาณที่สูง ซึ่งอาจสงผลถึงประสิทธิภาพในการสอนที่ลดนอยลง รวมทั้งเวลาที่ใชในการทําวิจัยของ
อาจารยลดลงดวย 
 ดวยเหตุนี้ การเปดโอกาสใหนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัย คณะเภสัชศาสตรทําหนาที่ชวยสอน
และควบคุมการเรียนภาคปฏิบัติการ จะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการสราง
ประสบการณทางดานวิชาการแกนิสิตบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัย ผูรับหนาที่เปนผูชวยสอนอีกดวย 
 
5.  วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการเปนไปออยางมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือพัฒนานิสิตบัณฑิตศึกษา ทางดานวิชาการ 
 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ผลทางตรง 

- การเพิ่มพูนประสบการณทางดานวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัย 
- ภาระงานสอนในภาคปฏิบัติการ ของอาจารยลดนอยลง 

6.2 ผลทางออม 
- นิสิตบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัยมีความรูทาดานภาคปฏิบัติ และเกิดความมั่นใจในการดําเนินงาน

วิจัย ที่เกี่ยวของกับภาคปฏิบัติที่เขาไปมีสวนรวมในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น  
- อาจารยมีเวลาทุมเทใหกับงานวิจัย และการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น  
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เปาหมายเพื่อลดภาระการสอนในภาคปฏิบัติการ โดยใหมีผูชวยสอน ทําการชวยสอนในภาคปฏิบัติการของ
รายวิชาตอไปนี้  

ภาคการศึกษา รายวิชา จํานวน ชม./สัปดาห จํานวนผูชวยสอน 
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2  6 1 
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4  6 1 
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับ 
เภสัชศาสตร 2  

6 1 

เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2  6 1 
เภสัชบําบัดประยุกต 1 6 1 
เภสัชสนเทศ 6 1 

 
 

ตน* 

เภสัชบําบัดประยุกต 3 6 1 
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1  6 1 
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3  6 1 
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับ 
เภสัชศาสตร 1  

6 1 

เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1  6 1 
เภสัชบําบัดประยุกต 2 6 1 
เภสัชบําบัดประยุกต 4 6 1 

 
 

ปลาย* 

หลักการสาธารณสุข  3 1 
 * อาจมีรายวิชาที่ตองการนิสิตชวยสอนเพิ่มเติม หรือลดลง 
 
7.  งบประมาณ 
 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร ทั้งส้ิน 40,000 บาท         
(ส่ีหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ กองทุนวิจัย 
1. คาตอบแทนนิสิต  - 40,000 

รวม - 40,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 40,000 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เปดรับสมัครผูชวยสอน จาก
ขอเสนอแนะของอาจารยประจํา
วิชา 

            

2. ดําเนินงานชวยสอนวิชา
ภาคปฏิบัติ 

            

3. ประเมินผลการดําเนินงาน             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ผูชวยควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรีจํานวน 2 คน 
 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา  

- 
 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา /อุปสรรรคที่อาจ 
เกิดข้ึนในปน้ี      

- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

.................................................................... 
 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 206 
 
2.  ชื่อโครงการ    ทุนอุดหนุนในการเสนอปริญญานิพนธของนิสิตคณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ   ฝายวิจัยและบริการสังคม   
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากการที่คณะเภสัชศาสตร กําหนดใหมีการนําเสนอโครงการวิจัย ที่เปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธ
ของนิสิตในระดับปริญญาตรีทุกป ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการเรียนการสอนและการศึกษาโดยการวิจัย เปนเปน
กระบวนหลักที่พึงประสงคทั้งในสวนสรางองคความรูใหม และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะ
เภสัชศาสตร) ดังนั้นเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ สรางบรรยากาศ และสรางความกระตือรือรนในการศึกษาการทําวิจัย การ
จัดทํา และการนําเสนอโครงการวิจัยของนิสิต การใหทุนอุดหนุนใหกับนิสิตที่มีการดําเนินงานวิจัยโดยความตั้งใจสูง 
และการเสนอปริญญานิพนธที่ดี โดดเดน จัดไดวาเปนกลไกอยางหนึ่งในการทําใหเกิดบรรยากาศดังกลาว อาจนําไปสู
การสรางนักวิจัยทางดานเภสัชศาสตรที่มีคุณคาในอนาคต ตลอดจนการผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงได 
 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหทุนอุดหนุนในการนําเสนอปริญญานิพนธของนิสิตคณะเภสัชศาสตร 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ผลทางตรง 
สรางบรรยากาศการวิจัยภายในคณะเภสัชศาสตร  กระตุนใหเกิดความกระตือรือรนของนิสิตในการ
ศึกษาวิจัย จัดทํา และการนําเสนอโครงการวิจัย 

6.2 ผลทางออม 
กอใหเกิดแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการทําการวิจัยในอนาคต งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
เปาหมายเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ สรางบรรยากาศ และความกระตือรือรนในการจัดทํา และการนําเสนอ

โครงการวิจัย รวมท้ังเปนการสรางนักวิจัยรุนใหม 
 

7. งบประมาณ 
 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร ทั้งส้ิน 13,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นสามพันบาทถวน) ดังนี้ 
 ใหทุนอุดหนุนแกนิสิตที่ไดรับการประเมินจากคณะกรรมการ แลวไดคะแนนอันดับ 1, 2 และ 3 ของสาย
เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมีและเภสัชเวท และเภสัชวิทยา และสายเภสัชกรรมคลินิก และเภสัชสังคม โดยมีทุน
สนับสนุนดังตอไปนี้ 
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รางวัลชนะเลิศ   
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมีและเภสัชเวท และเภสัชวิทยา  
และสาขาบริบาลเภสัชกรรม  เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม 
จํานวน 2 รางวัล  รางวัลละ  3,000 บาท  รวม    6,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมีและเภสัชเวท เภสัชวิทยา และวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  
และสาขาบริบาลเภสัชกรรม  เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม   
จํานวน 2 รางวัล  รางวัลละ  2,000 บาท  รวม  4,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมีและเภสัชเวท และเภสัชวิทยา  
และสาขาบริบาลเภสัชกรรม  เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม 
จํานวน 2 รางวัล  รางวัลละ  1,500 บาท  รวม 3,000 บาท 

 

8. แผนการปฏิบัติงาน  
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประเมินโครงรางโครงงานวิจัย
ของนิสิต โดนผูเชี่ยวชาญ  
(ส.ค. 51) 

            

2. นิสิตดําเนินโครงการวิจัย ภายใต
โครงรางที่กําหนดไว 

            

3. ประเมินการนําเสนอโครงการ 
วิจัยของนิสิต และประกาศผลการ
ประเมิน 

            

 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 จํานวนรางวัลที่นิสิตไดรับคิดเปน 80% ของจํานวนรางวัลทั้งหมด 
 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
  - 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
……………………………………………… 

 
1. รหัสโครงการ  ภ. 207 
 
2. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมนิสิตเภสัชศาสตรปที่ 5 กอนการทําวิจัยโครงงานทาง

เภสัชศาสตร 
 
3. ผูรับผิดชอบ งานประสานงานวิจัย 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5  (และนิสิตวิทยาศาสตรเครื่องสําอางชั้นปที่ 4) จะตองทําการศึกษา และ
วิจัยในรายวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตรอันเปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธของนิสิตเภสัชศาสตรในระดับปริญญา
ตรี ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการเรียนการสอนและการวิจัยดวยตนเอง เปนกระบวนการหลักที่พึงประสงค ทั้งใน
สวนสรางองคความรูใหม  การศึกษาและวิจัยและเปนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ประเทศตองการ (ยุทธศาสตรที่ 
4 ขอที่ X ของคณะเภสัชศาสตร) ดังนั้นการจัดใหมีการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมนิสิตเภสัชศาสตรปที่ 5 กอนการทํา
วิจัยโครงงานทางเภสัชศาสตร (และนิสิตวิทยาศาสตรเครื่องสําอางชั้นปที่ 4) จะทําใหนิสิตตระหนักถึง  

- เทคนิคการใชอุปกรณ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รวมถึงขอบังคับ กฎเกณฑของคณะเภสัชศาสตรในสวนที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย 

- จริยธรรมในการทําวิจัย จริยธรรมตอสัตวทดลองและการจัดการสัตวทดลอง 
- อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรไมเหมาะสมหรือผิดวิธี 
- อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสารเคมีและชีวะวัตถุ สารแผรังสี 
- อันตรายขยะหรือของเสียจากหองปฏิบัติการวิจัย 
 

5.  วัตถุประสงค 
เพ่ือเตรียมความพรอมนิสิตทางดานงานวิจัยของนิสิตในระดับปริญญาตรี 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เปาหมายนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5 จํานวน  119  คน  นิสิตหลักสูตรเครื่องสําอางชั้นปที่ 4 จํานวน 26 คน 
 
7.  งบประมาณ 
 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร ทั้งส้ิน 5,000 บาท          
(หาพันบาทถวน) ดังนี้ 
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดอบรม             
 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
ไมม ีหรือลดอุบัติการณอันตรายที่เกิดขึ้นตอนิสิตที่ผานการอบรม 
 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตมีความรู ความเขาใจหลักการวิจัย และตระหนักถึงความปลอดภัยขณะทําการทดลอง 

 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
 - 

 

12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน   
ในปน้ี 

- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………....... 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 208 
 
2.  ชื่อโครงการ จางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ฝายวิจัยและบริการสังคม 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือตองการใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และเพ่ือการ
ผลักดัน สนับสนุนใหเกิดงานวิจัย เพ่ือเปนการแกปญหาแกประเทศชาติ และเพ่ือยกระดับงานวิจัยของคณะเภสัช
ศาสตร (ตามยุทธศาสตรที่ 4 ขอ 1 ของคณะเภสัชศาสตร) ทางฝายวิจัยฯ เล็งเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
อาศัยการถายทอดองคความรู และประสบการณจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาทั้งภายใน โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญ
จากประเทศที่มีวิทยากรและการวิจัยที่กาวหนา เพ่ือที่จะผลักดันใหบรรลุจุดมุงหมายในดานงานวิจัยสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี นอกจากนี้การมีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศทําวิจัยรวมกับนักวิจัยของคณะ จะเปนการเปดโลกทัศนในแงการ
วิจัยใหกับนักวิจัยภายในคณะ และอาจนํามาสูปริมาณ และคุณภาพของผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยที่สามารถ
เผยแพร/ตีพิมพในระดับนานาชาติ เพ่ิมปริมาณเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก และกอใหเกิดโครงการความ
รวมมือระหวางคณะเภสัชศาสตร กับมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น  

 
5.  วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพดานการวิจัยและองคความรูของนักวิจัยและบุคลากรภายใน                
คณะเภสัชศาสตร โดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเปนผูใหคําแนะนําและชวยเหลือดานเทคนิคการวิจัย 
 
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1  ผลทางตรง 
- ปริมาณผลงานวิชาการที่สามารถเผยแพร/ตีพิมพ ในระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 
- ปริมาณเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น 

6.2 ผลทางออม 
- นักวิจัยเกิดความมั่นใจในงานวิจัยมากขึ้น  
- เกิดโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
- งานวิจัยเปนที่ยอมรับจากทั้งหนวยงานภาครัฐบาล เอกชน และตางประเทศ 

เปาหมาย เกิดงานวิจัยที่ย่ังยืน มีทิศทางที่ชัดเจนและเปนระบบ นักวิจัยมีการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย
เพ่ือใหเกิดผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
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7.  งบประมาณ (ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศจํานวน 1 ทาน) 
 1. เงินงบประมาณแผนดิน หมวดคาจางชั่วคราว (สวนกลางของมหาวิทยาลัย) 
 2. เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร 

คาใชจาย งบประมาณ กองทุนวิจัย 
1. เงินเดือน 35,000 บาท x 6 เดือน  210,000 

รวม  210,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 210,000 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาและ
เทคนิคในการวิจัย 

            

2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดย ความรวมมือของภาควิชาที่
เกี่ยวของ ในการถายทอดความรู
และเทคโนโลยีในสาขาที่
สอดคลองกับความชํานาญของ
ผูเชี่ยวชาญใหแกภาครัฐและ
เอกชน 

            

3. ประเมินผลการดําเนินงาน             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศจํานวน 1 คน 
 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา   

- 
 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา /อุปสรรรคที่อาจเกิดข้ึน 
ในปน้ี   

- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
................................................................. 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 209 
 
2.     ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ และการวิจัยกับสถาบันตางๆ  
 
3. ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร ไดมีการเปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และทั้งในระดับปริญญาเอก
และปริญญาโท ดังนั้นการที่นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิจัยไดมีโอกาสไปทําการศึกษาวิจัยในสถาบันที่มีความ
ชํานาญในสาขาที่เกี่ยวของ ในสถาบันวิจัยทั้งในและตางประเทศเปนระยะเวลาหนึ่งนั้นนับวามีความสําคัญตอคุณภาพ
ของบัณฑิตเปนอยางยิ่ง และเปนการสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและตางประเทศ นับวาเปนส่ิงที่
จําเปน ซึ่งอาจนําไปสูการลงนามในขอตกลงเพ่ือสรางความรวมมือในดานวิจัยระหวางสถาบัน  (ตามยุทธศาสตรที่ 4 
ขอ 1 ของคณะเภสัชศาสตร) การมีความรวมมือกับสถาบันดังกลาวยังกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีระหวางสถาบัน
เพ่ือการพัฒนาวิชาการ และการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร นําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังเปนการเปด
โอกาสใหแกบุคลากรของคณะเภสัชศาสตรไดไปทําการศึกษาหรือวิจัยระยะส้ัน ณ สถาบันเหลานั้น เพ่ือเปนการพัฒนา
คุณภาพของอาจารยและนักวิจัย ตลอดจนกระชับความสัมพันธระหวางสถาบันอีกโสตหนึ่งดวย 
 
5.  วัตถุประสงค 

12.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนในระดับบัณฑติศึกษา 
12.2 เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพทางดานการวิจัย 
12.3 เพ่ือสรางโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ผลทางตรง 
- ความรวมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหวางสถาบัน 
- แหลงรองรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองไปทําวิจัยในตางประเทศ 
- วิทยากรในการจัดการเรียนการสอนและการอบรม 

6.2 ผลทางออม 
- การแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการ และ/หรือนักวิจัย 
- แหลงขอมูลในการคนควาและวิจัย 
- ที่ปรึกษาทางการวิจัย 
เปาหมาย  การสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา และความรวมมือกับสถาบันดังกลาวเพื่อกอใหเกิด

การถายทอดเทคโนโลยีระหวางสถาบันเพ่ือการพัฒนาวิชาการของคณะ  เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการและการวิจัย 
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7.  งบประมาณ 
 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร ทั้งส้ิน 30,000 บาท           
(สามหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ กองทุนวิจัย 
1. คาใชจายในการเดินทางและประสานงาน - 30,000 

รวม - 30,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 30,000 

 
8.  แผนการปฏิบัติงาน  

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ความรวมมือกับสถาบันใน
ประเทศ 

            

2. ความรวมมือกับสถาบันใน
ตางประเทศ 

            

3. ความรวมมือกับหนวยงาน/
องคกรนานาชาติ เชน WHO 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 สัญญาความรวมมือระหวางสถาบันอยางนอย 1 สัญญา 
 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
  - 
 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน 

ในปน้ี 
  - 

 
 
 
 



 264 
 

 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
……………………………………………. 

 
1. รหัสโครงการ ภ. 210 
 
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติการวิจัย 
 
3. ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตรที่ 4 ขอที่ 3 ของคณะเภสัชศาสตร มีเปาประสงคที่จะจัดใหมีหนวยหองปฏิบัติการวิจัย หรือ
ศูนยวิชาการสาขาที่ชํานาญ (จํานวน 15 หนวย) เพ่ือการผลิตผลงานวิจัย และ/หรือ สิทธิบัตร เพ่ือเปนการพัฒนา
อาจารยในทุกสาขาของคณะเภสัชศาสตร ใหไดรับการพัฒนาดานความรูที่ย่ังยืน  ทํางานวิจัยในสาขาที่มีความชํานาญ 
นอกจากนี้หนวยหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิชาการสาขาที่ชํานาญจะมีสวนรวมกันทําหนาที่ ในการกําหนดทิศ
ทางการวิจัยและวิชาการที่เฉพาะของคณะเภสัชศาสตร ตลอดจนชวยกํากับ ดูแลการวิจัย ตลอดจนรวมการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการวิจัย การกําจัดขยะและของเสียจากงานวิจัยภายในคณะเภสัชศาสตรใหเปนไปอยางเรียนรอย ถูก
หลักจริยธรรมและวิชาการ ดังนั้นการสนับสนุนหนวยหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิชาการสาขาที่ชํานาญ ของคณะ
เภสัชศาสตร จึงมีจําเปนและเปนหนทางอีกสายหนึ่งเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาประสงคขางตน การสนับสนุนหนวย
หองปฏิบัติการวิจัย สามารถทําไดโดย การจัดสรรสถานที่ต้ังของหนวยหองปฏิบัติการวิจัย การสนับสนุนในสวน
ครุภัณฑวิจัย การจัดหาอุปกรณทางวิทยาศาสตรใหเพียงพอ เพ่ือใหมีความสะดวกในการปฏิบัติการวิจัย  ตลอดจนมี
การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร 
 
5.  วัตถุประสงค 

การสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติการวิจัยเพ่ือใหมีการจัดการทัพยากรการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดแกคณะเภสัชสาสตร  
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1  ผลทางตรง 
- หนวยปฏิบัติการวิจัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

6.2  ผลทางออม 
- การจัดการทรัพยากรเพื่อการวิจัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
- เผยแพรชื่อเสียงทางดานงานวิจัยใหกับคณะฯ  

เปาหมาย  หนวยปฏิบัติการวิจัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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7.  งบประมาณ 
 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร ทั้งส้ิน 150,000 บาท         
(หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ กองทุนวิจัย 
1. คาสนับสนุนหนวยปฏิบัติการวิจัยประจําป  (15 หนวย) - 40,000 
2. คาสนับสนุนครุภัณฑ ขนาดเล็ก ประมาณ 220,000 บาท - 110,000 

รวม - 150,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 150,000 

 
8.    แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดประชุม               
2. จัดสรรเงินสนับสนุน             
3. จัดสรรครุภัณฑขนาดเล็ก             
4. ประเมินผลงานวิจัยและบทบาท
ของหนวยปฏิบัติการวิจัยประจําป 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ (Peer Review) เผยแพร และ/หรือทุนวิจัยที่ไดรับ คิดเปน 1 เรื่อง ตอหนวย
ปฏิบัติการวิจัย ตอป 

 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

อุปกรณวิทยาศาสตรพ้ืนฐานไมเพียงพอกับความตองการในแตละหนวยปฏิบัติการวิจัย 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน 

ในปน้ี 
เสนอใหมีการตั้งงบประมาณเพื่ออุปกรณวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
................................................................ 

 
1.  รหัสโครงการ ภ. 211 
 
2.  ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการภายในคณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ฝายวิจัยและบริการสังคม 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทาลัยนเรศวร (ยุทธศาสตรที่ 4 ขอที่ 2 ของคณะเภสัชศาสตร)จะใหทุนสนับสนุน
การวิจัยแกบุคลากรสายวิชาการคณะเภสัชศาสตร     โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย
วิชาการคณะเภสัชศาสตรไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัย สรางสมประสบการณ เพ่ือพัฒนาไปสูการ
เปนนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อีกทั้งยังเปนการสรางกําลังใจ ความกระตือรือรนทางวิชาการ และทําให
งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพอาจารยในอนาคต 

 
5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหอาจารยใหมหรืออาจารยที่ยังไมมีสบการณดานวิจัยที่มากพอ ใหมีโอกาสทํางาน วิจัยในระยะเริ่มแรก 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ผลทางตรง 
- คณาจารยคณะเภสัชศาสตรมีแหลงเงินทุนสําหรับทําวิจัยในระยะเริ่มแรก 
- คณาจารยคณะเภสัชศาสตร สามารถพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพดานการวิจัย 

6.2 ผลทางออม 
- มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปตอยอด เพ่ือขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได 
เปาหมาย 

 จัดสรรเปนทุนสงเสริมงานวิจัยสําหรับอาจารย เปนประจําทกุปเพ่ือใหอาจารยไดเริ่มทํางานวิจัยในระยะแรก 
โดยอาจเปนโครงการเดี่ยว หรือโครงการเปนกลุม (กลุมละไมเกิน 3 คน) คนละไมเกิน 3 ครั้ง เพ่ือใหบุคลากรมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก และผลิตงานวจิัยในระดับสูง 
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7.  งบประมาณ  
 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร ทั้งส้ิน 500,000 บาท              
(หาแสนบาทถวน) ดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ กองทุนวิจัย 
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 5 ทุน ทุนละไมเกิน 100,000 บาท - 500,000 

รวม - 500,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 500,000 

 
8.  แผนการปฏิบัติงาน   

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประกาศรับขอเสนอ
โครงการวิจัย (มิ.ย. – ส.ค. 50) 

            

2. พิจารณาการใหทุนสนับสนุน   
(ก.ย. – ต.ค. 50) 

            

3. ประกาศผลการพิจารณา       
(ต.ค 50) 

            

4. ดําเนินการใหทุนสนับสนุน 
   (ต้ังแต ต.ค. 50) 

            

5. รวบรวมและประเมินผลการ
ดําเนินการ 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

- จํานวนเงินทุนไดรับการจัดสรร 80% 
- จํานวนรายงานความกาวหนา 100% 
- จํานวนรายงานฉบับสมบูรณที่สงตามกําหนด 50% 
- จํานวนผูวิจัยที่ไดรับจัดสรรทุนที่มีผลงานตีพิมพ 20% 

 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
  - 
 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคที่อาจเกิดข้ึน

ในปน้ี 
- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

………………………………………… 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 212 
 
2.  ชื่อโครงการ     โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

เพ่ือใหบรรลุตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรทางดานวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามยุทธศาสตรที่ 5 
และ ของคณะเภสัชศาสตร ตามยุทธศาสตรที่ 4 ที่กําหนดใหมีการสงเสริมใหขาราชการ/พนักงาน (ที่มิใชอาจารย) 
และสายสนับสนุน มีสวนรวมในการทําการศึกษาและทําวิจัยมากขึ้น ทางคณะเภสัชศาสตรไดเล็งเห็นความสําคัญที่
จะผลักดัน สงเสริม และพัฒนางานวิจัยใหบรรลุผล จึงมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยแบบการวิจัยสถาบัน (Institutional 
Research)  เพ่ือกอใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนางาน ตลอดจนการวิเคราะหและการ
แกปญหา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพันธกิจที่สําคัญขององคกร   โดยแนวทางการสงเสริมกาทําวิจัยสถาบันของคณะ
เภสัชศาสตร จะยึดหลักการสงเสริมการทําวิจัยสถาบันในลักษณะที่สามารถนําไปสูการวิเคราะหปญหา สภาวการณ
ที่เกี่ยวของ เพ่ือนําผลสรุป หรือผลงานวิจัยไปใชเปนขอมูลสูการตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการปฏิบัติและการ
บริหารงานของคณะเภสัชศาสตรตอไป 

 
5.  วัตถุประสงค 

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ/พนักงาน (ที่มิใชอาจารย) และสายสนับสนุนไดมีความรูและไดรับ
การพฒันาศักยภาพในการทํางาน 

- เพ่ือสนับสนุนการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพงาน  
- เพ่ือนําผลงานวิจัยสถาบันไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและชวยในการบริหารงานของคณะตอไป 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- ไดงานวิจัยที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจของคณะเภสัชศาสตร 
- คณะมีขอมูลจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนางานของคณะเภสัชศาสตร 
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7.  งบประมาณ  
 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร ทั้งส้ิน 60,000 บาท              
(หกหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ กองทุนวิจัย 
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 2 ทุน ทุนละไมเกิน 30,000 บาท - 60,000 

รวม - 60,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 60,000 

 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.ประกาศรับขอเสนอ
โครงการวิจัย (สค.50-กย.50) 

            

2.พิจารณาการใหทุนสนับสนุน             
3.ประกาศผลการพิจารณา             
4.ดําเนินการใหทุนสนับสนุน             
5.รวบรวมและประเมินผลการ
ดําเนินการ 

            

 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

- ไดงานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร ปละไมตํ่ากวา 1 เรื่อง 
- การนําเสนอผลงานวิจัยสถาบันแบบบรรยาย (oral presentation ในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 3 ไมตํ่ากวา        

1 เรื่อง 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

ไดงานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร  ที่สามารถนํามาใชแกปญหาและพัฒนาคุณภาพงานเพื่อให
สอดคลองกับภารกิจของคณะเภสัชศาสตร  
 
11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา (ขอมูลจาก

ผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 
 

12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน          
ในปน้ี 

- 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

…………………………………………………. 
 

1. รหัสโครงการ ภ. 213 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตรในการประชุมวิชาการ              

“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 4 
 
3. ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ งานประสานงานวิจัยฯ คณะกรรมการดําเนินงาน

นเรศวรวิจัยครั้งที่ 3 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเริ่มกอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2535 และเริ่มดําเนินการรับนิสิตเขาศึกษา
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และตอมาในป 2543 คณะเภสัชศาสตรไดเริ่มดําเนินการสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ในปจจุบันนี้ คณะเภสัชศาสตรมีการพัฒนาเปนอยางมากในดานงานวิจัย ทั้งดานความสามารถและ
ศักยภาพของนักวิจัย และคุณภาพของผลงานตีพิมพดานวิจัย ในปจจุบันคณะเภสัชศาสตรมีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร, หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสาขาวิชาเภสัชศาสตร,หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง, และ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน โดยในทุกหลักสูตรจะมีจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น
ทุกป นอกจากการสงเสริมในดานการเรียนการสอนแลว คณะเภสัชศาสตรยังมีวิสัยทัศนที่จะสงเสริมงานวิจัยของ
บุคคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร ดวยตระหนักถึงความสําคัญที่วา ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา และวิจัยดวย
ตนเอง เปนความรูที่ย่ังยืน องคความรูที่ไดจากการวิจัยนอกจากจะเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรที่ไดทําการวิจัย
เองแลว ยังเอื้อประโยชนใหกับชุมชนและประเทศชาติเมื่อนําความรูที่ไดนั้นนํามาใช จากการตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว บุคลากรในคณะเภสัชศาสตรซึ่งประมาณรอยละ 80 ไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ไดผลิตผล
งานวิจัยออกมามากมาย ท้ังเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาประเทศ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่จะจัดขึ้นประจําป 2550  มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27-28 
กรกฎาคม 2551 ดวยเหตุนี้จึงถือเปนโอกาสอันดี ที่คณะเภสัชศาสตรจะดําเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการและวิจัย ที่แสดงเรื่องราวความเปนไปของคณะฯ ในดานการเรียนการสอน และเพ่ือเปนเวทีในการแสดง
ศักยภาพทางดานงานวิจัยใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหรับทราบ ซึ่งจะนําไปสูการมีชื่อเสียงและ
เปนยอมรับในดานวิชาการของคณะฯตอสังคมยิ่งขึ้นไปในอนาคต 
 
5.  วัตถุประสงค  
 จัดซุมแสดงผลงานทางวิชาการ ที่แสดงเรื่องราวความเปนไปของคณะฯ ในดานการเรียนการสอนและการวิจัย 
  
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- ความกาวหนาทางดานวิชาการและงานวิจัยของคณะฯ เปนที่ประจักษแกสาธารณชน 
- เปนเวทีที่เปดโอกาสใหบุคลากรภายในคณะฯ แสดงผลงานวิจัย 
- เกิดการกระตุนใหมีการดําเนินการวิจัยในคณะฯ มากขึ้น 
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- การกอใหเกิดความเชื่อมั่นทางดานวิชาการ อาจสงผลกระทบตอจํานวนนิสิต 
- ระดับบัณฑิตศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนําไปสูผลงานวิจัยในระดับลึก 
เปาหมาย    นักวิจัยทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร, นิสิตคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย, ประชาชน

ที่สนใจโดยทั่วไป 
 

7.  งบประมาณ 
 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร : สวนงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร ทั้งส้ิน 50,000 บาท               
(หาหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 

คาใชจาย งบประมาณ กองทุนวิจัย 
คาใชจายวัสดุที่ใชในการตกแตงสถานที่ - 27,000 
คาใชจายในการจางเหมาผลิตส่ือวีดีทัศน - 5,000 
คาโปสเตอรประชาสัมพันธหลักสูตร - 6,000 
คาโปสเตอรแสดงผลงานวิจัยของคณะ - 6,000 
คาวัสดุในการจัดทําของชํารวย - 2,000 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 4,000 

รวม - 50,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 50,000 

 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน 

            

2. ประชาสัมพันธโครงการ             
3.จัดเตรียมงาน             
4.ดําเนินโครงการ          28 

29 
  

5.สรุปผลการปฏิบัติงาน             
สถานที่และระยะเวลาดําเนินโครงการ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษาฯ    มหาวิทยาลัยนเรศวร  วันที่  
28-29   กรกฎาคม  2551 
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

มีผูเขาชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร มากกวารอยละ 50 ของ
เปาหมายที่ต้ังไว (เปาหมาย 200 ทาน) 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินจากผูเขาชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของคณะ อยูในระดับดี 
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11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
สถานที่คับแคบ, อากาศรอน, ระบบการจัดการสวัสดิการของสวนกลางไมดี 

 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน         

ในปน้ี 
ขอที่จัดใหมีพ้ืนที่มากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

………………………………………………….. 
 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 214 
 
2.  ชื่อโครงการ ดําเนินงานศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
4.   หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดบทบาทใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพ
ทางดานงานศึกษาวิจัย เพ่ือใหไดมาซึ่งผลงานที่สามารถสนองตอบความตองการของประเทศและมนุษยชาติเปนสําคัญ 
ในปจจุบันอาจกลาวไดวาการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ เปนงานวิจัยสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด ตอการ
สนองความตองการใชยาที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมของประชาชนภายในประเทศ และการเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ ดวยเหตุนี้ คณะเภสัชศาสตร ในฐานะที่เปนคณะที่ประกอบไป
ดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความชํานาญในงานวิจัยทางดานการศึกษาชีวสมมูลของยา และมีเครื่องมือ
และอุปกรณวิทยาศาสตรที่จําเปนเพ่ือใหไดมาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนที่เชื่อถือของหนวยงานตางๆที่มาขอ
ใชบริการ จึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองมีการกอต้ัง “ศูนยทดสอบชีวสมมูล” ที่มีศักยภาพในการผลิต
ผลงานวิจัยทางดานชีวสมมูลของยา และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพของยาอยางครบวงจร  เพ่ือ
เปนการตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมยาที่มีความตองการศึกษาชีวสมมูลของยาอยางมากในปจจุบัน 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 ใหบริการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญตามความประสงคของหนวยงานและองคกรตาง ทั้งในและ
ตางประเทศ  

5.2 เปนแหลงใหความรูและทักษะการศึกษาวิจัยทางดานชีวสมมูล เภสัชจลนศาสตร และเคมีวิเคราะหแก
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยจากองคกรและหนวยงานตางๆทั้งภายในและตางประเทศ 

5.3 เผยแพรความรูและตีพิมพผลงานวิชาการทางดานการศึกษาชีวสมมูล เภสัชจลนศาตร เคมีวิเคราะห และ
งานวิจัยอื่นๆที่ดําเนินการภายในศูนยฯ 

5.4 สรางความรวมมือกับสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู และ
ประสบการณทางดานการศึกษาชีวสมมูลของยา และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพของ
ยา ทั้งการศึกษาในหลอดทดลองและในมนุษย 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ผลทางตรง 

- สนับสนุนใหเกิดการขึ้นทะเบียนของยาสามัญที่ผลิตภายในประเทศ 
- ผลงานทางดานวิชาการ เพ่ือเผยแพรและตีพิมพในระดับนานาชาติ  

6.2 ผลทางออม 
- ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคยาที่ราคายุติธรรมและมีคุณภาพที่สามารถพิสูจนได 
- ใหบริการทางวิชาการแกสังคมในดานเภสัชจลนศาสตรคลินิก 
- สามารถประยุกตตัวชี้วัดทางเภสัชจลนศาสตรที่ไดจากการทดสอบฯ ในประชากรไทยได 

เปาหมาย  เพ่ือรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรมยาทั้งใน และตางประเทศ ในการศึกษาชีว สมมูล
ของยาสามัญ 

 
7.  งบประมาณ  
 จากโครงการศึกษาชีวสมมูลแตละโครงการ    
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาศักยภาพทางดาน
วิเคราะหและการวิจัยทางคลินิก 

            

2. ประเมินผลการดําเนินงาน             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

จํานวนโครงการชีวสมมูลที่ดําเนินการทั้งส้ินไมนอยกวา 8 เรื่องตอป  
 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

สถานที่ในการศึกษาทางคลินิกมีสถานะไมแนนอน และคาดวาจะไมสามารถใชพ้ืนที่ที่โรงพยาบาลไดในอีก           
1-2 ป ขางหนา 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน       

ในปน้ี 
สรางเครือขายความรวมมือการบริษัทเอกชน หรือศูนยฯ อ่ืน เพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

..................................................... 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 215 
 
2.  ชื่อโครงการ สนับสนุนครุภัณฑงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ดวยปจจุบันนี้คณะเภสัชศาสตร มหาวิทาลัยนเรศวร มีอาจารยนักวิจัย นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
และผูชวยวิจัยจํานวนที่เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ อันเปนสัญญาณที่ดีสะทอนถึงศักยภาพงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร 
ตลอดจนที่ผานมาผลงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตรก็เปนที่ประจักษ ทั้งจํานวนและคุณภาพของงานวิจัย แตเนื่องจาก 
คณะเภสัชศาสตรไดกอต้ังมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 ปแลว ดังนั้นครุภัณฑวิทยาศาสตร และการวิจัยที่มีอยูจึงมี
การเสื่อมสภาพไปมาก ดังนั้นคณะเภสัชศาสตรจึงเล็งเห็นถึงความจาํเปนที่ตองสนับสนุนครุภัณฑใหมในสวนของ
งานวิจัย และการเรียนการสอนที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือจัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตรทดแทนสวนที่เส่ือมสภาพใชการไมได ให
สอดคลองกับจํานวนนิสิต และนักวิจัยที่เพ่ิมขึ้น (ยุทธศาสตรที่ 4 ขอที่ 2 ของคณะเภสัชศาสตร) โดยคณะเภสัชศาสตร
จะสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได หรือแหลงอื่นฯ ที่ไมใชงบสวนอุดหนุนการวิจัย 5% เปนประจําทุกป 

 
5.   วัตถุประสงค 

เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยคณะเภสัชศาสตรในสวนครุภัณฑวิทยาศาสตร เปาหมายเพื่อเพ่ิมศักยภาพงานวิจัย
ของคณะเภสัชศาสตร ใหมีงานวิจัยปริมาณมากขึ้น และคุณภาพที่สูงขึ้น 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ผลทางตรง 
• คณะเภสัชศาสตรมีครุภัณฑทางวิทยาศาสตรในการทําวิจัยที่เพ่ิมขึ้น 
• คณะเภสัชศาสตรมีศักยภาพในการทําวิจัยที่เพ่ิมขึ้น 

6.2 ผลทางออม 
• มีผลงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้นและสามารถนําไปตอยอด เพ่ือขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได 

 

7.  งบประมาณ  
  เบิกจายจากงบประมาณรายไดเหลือจาย ป 2550 กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร  
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8.  แผนการปฏิบัติงาน   
ตารางการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  รวบรวมความตองการ
ครุภัณฑ และจัดประชุมกรรมการ
วิจัยคณะเภสัชศาสตรเพ่ือคัดเลือก 
ครุภัณฑที่ตองการจัดหา 

            

2.   จัดซื้อ จัดจาง             
3.  สรุปผล รวบรวม และ
ประเมินผลการดําเนินการ 

 

            

 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

• จํานวนเงินทุนไดรับการจัดสรรเพื่อจัดซื้อ จัดจางครุภัณฑวิทยาศาสตรและวิจัย 
• KPI งานวิจัยที่ดีขึ้น 
• จํานวนผลงานวิจัย และ/หรือ คุณภาพงานวิจัยที่ดีขึ้น 
 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
  - 
 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคที่อาจเกิดข้ึน
ในปน้ี 

- 
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โครงการแผนงานบริการสังคม 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

..................................................... 
 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 301 
 
2.  ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครบรอบ 15 ปคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
3.  ผูรับผิดชอบ  คณะเภสัชศาสตร 
 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง จากการที่มีหลักสูตรปริญญาตรี
เพียงหลักสูตรเดียว ปจจุบันมีหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งมหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต มีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเปนเภสัชกรที่มีบทบาททางวิชาชีพมากมาย ตลอดระยะเวลา 15 ปที่ผานมา 
คณะเภสัชศาสตรฯ ไดรับการยอมรับทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ และผลงานการวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพเกิดขึ้นเร็วมาก และมีการบูรณาการความรูระหวางศาสตรทางเภสัชกรรม
ท่ีเปนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ทางเคมี เภสัชเวท และการบริบาลทางเภสัชกรรม กอใหเกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการ
เภสัชกรรมปฏิบัติที่จําเปนตองใชศาสตรเหลานั้นเขาดวยกัน ดวยเหตุผลดังกลาวคณะเภสัชศาสตร จึงเล็งเห็น
ความสําคัญของการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ และเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณทั้งจากเภสัชกรท่ัวไป และ
ศิษยเกาขึ้น ในวาระครบรอบการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร ปที่ 15 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเผยแพรองคความรูและการพัฒนาทางเภสัชกรรมจากปจจบัุนถึงอนาคต 
5.2 เพ่ือพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณเชิงวิชาชีพทางเภสัชกรรม ความเชื่อมโยงจาก 

สถาบันการศึกษาสูสถานบริการ 
5.3 เพ่ือเผยแพรผลงาน นวัตกรรม การพัฒนา ของคณะฯ เภสัชกร ศิษยเกา และนิสิตคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.4 เพ่ือจัดตั้งชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.1 6.1 ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ และทักษะ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
6.2 ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูไปประยุกตใช และเปนประโยชนตอกระบวนการเรียนการสอน ผานการ

ฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนิสิต 
6.3 เกิดการรวมตัวกันจัดตั้งชมรมศิษยเกา 
กลุมเปาหมาย 
เภสัชกรผูสนใจจํานวน 400 คน (โดยมุงใหความสําคัญตอศิษยเกา) 
บุคลากร เจาหนาที่คณะเภสัชศาสตร จํานวน 20 คน 

รูปแบบการดําเนินงาน  การบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนประสบการณ การประชุมกลุม การ
ประกวดภาพถาย การจัดการแสดง 
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7.  งบประมาณ  
รายรับ คาลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท คิดเปนเงิน 800,000 บาท 
รายจาย  จากเงินรายไดคาลงทะเบียน จํานวน 428,000 บาท (ส่ีแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

รายได 
คาลงทะเบียน 

1. คาตอบแทนวิทยากร (12 ชั่วโมง x1,000 บาท) - 12,000  
2. คาเดินทางวิทยากร - 30,000 
3. คาอาหารกลางวัน (200 บาท x 420 คน x 2 มื้อ) - 168,000 
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30 บาท x 420 คน x 4 มื้อ) - 50,400 
4. คาวัสดุ ส่ิงพิมพ เอกสาร - 147,700 
5. คาน้ํามันรถคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย และรถรับจาง (รับสง
ผูเขารวมประชุม) 

- 4,000 

6. คาลวงเวลาพนักงานขับรถ - 900 
7. คาของที่ระลึกวิทยากร - 5,000 
8. คารางวัลประกวดภาพถายและการจัดการ - 10,000 

รวม - 428,000 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) ส่ีแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน 

 
8.  แผนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการอาคารขวัญเมือง และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  หรือโรงแรมใน
จังหวัดพิษณุโลก 

 ตารางการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

เขียนโครงการและขออนุมัติฯ             
ประชาสัมพันธ และเตรียมการ
ตามโครงการ 

            

ดําเนินการประชุม             
สรุปและประเมินผล             
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
 สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 
 
10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวา 3.41 (จากระดับคะแนน 1- 5) 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

................................................................................. 
 

1. รหัสโครงการ ภ. 302 
 
2. ชื่อโครงการ  โครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
3. ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ และ 

ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
4. หลักการและเหตผุล 

คณะเภสัชศาสตรเปนหนวยงานที่จัดใหมีการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร โดยเนนเรื่องของ
การใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน  จึงเปนหนวยงานที่เปนแหลงวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพร ที่เหมาะสมที่จะใหการ
บริการดานวิชาการแกชุมชนในทองถ่ินและประชาชนทั่วไป ใหตระหนักถึงคุณคาของสมุนไพร และสามารถเขาถึง
ความรูดานสมุนไพรได ทั้งนี้ยังเปนการอนุรักษวัฒนธรรมและองคความรูดั้งเดิมของไทยอีกดวย 
 ต้ังแตปพศ. 2545 คณะเภสัชศาสตร ไดริเริ่มใหมีโครงการจัดตั้งศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
โดยไดมีการสํารวจและรวบรวมขอมูลพืชสมุนไพร ทั้งที่เปนตํารายาและที่มีการใชจริงภายในจังหวัดพิษณุโลก การ
รวบรวมหนังสือและตําราเกี่ยวกับสมุนไพร การจัดบอรด นิทรรศการ การจัดตูแสดงสมุนไพร การดูแลและปรับปรุงสวน
สมุนไพรในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของศูนยขอมูลตองทําอยางตอเนื่อง 
ทั้งการดูแลความเรียบรอย และการพัฒนาปรับปรุงขอมูลตางๆ ทั้งที่เปนกิจกรรมเดิมที่กําลังดําเนินการอยู และที่เปน
กิจกรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตรใหมีความพรอมในการบริการ
ขอมูล 

5.2 เพ่ือเผยแพรและใหบริการขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติแกผูที่สนใจ 
5.3 เพ่ือสํารวจและรวบรวมขอมูลสมุนไพรในเขตภาคเหนือตอนลาง  
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 เปนแหลงเผยแพรและใหบริการขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติแกประชาชน และนิสิต 
6.2 ไดรวบรวมขอมูลการใชสมุนไพรในเขตภาคเหนือตอนลาง 
6.3 ไดสรางความรวมมือกับบุคลากรทางดานสาธารณสุขเกี่ยวกับสมุนไพร 
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7. งบประมาณ  
งบประมาณทั้งสิ้น   34,000.00  บาท  (สามหมื่นสี่พันบาทถวน)   รายละเอียดดังน้ี 

 7.1  งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษางานอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 500  บาท (หารอยบาทถวน) 
 7.2  งบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษาหมวดเงินคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ จํานวน  33,500.00 บาท (สามหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) 

คาใชจาย งบประมาณ 
แผนดิน 

งบประมาณ 
รายได 

รวม 

กิจกรรมที่  1 การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร 

   

1.  คาวัสดุสํานักงานและคอมพิวเตอร   2,000.00  2,000.00 
2.  คาจัดทําแผนพับและโปสเตอรขอมูลสมุนไพรเพ่ือการเผยแพร  
       

9,000.00  9,000.00 

รวม 11,000.00  11,000.00 
กิจกรรมที่ 2   การจัดหองแสดงนิทรรศการสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร 

   

1.  ตัวอยางสมุนไพร 5,000.00  5,000.00 
รวม 5,000.00  5,000.00 
กิจกรรมที่  3  การสํารวจขอมูลสมุนไพรในพิษณุโลก    
1. คาจางสํารวจขอมูลสมุนไพรในพิษณุโลก 10,000.00  10,000.00 

รวม 10,000.00  10,000.00 
กิจกรรมที่ 4  การจัดทํารายงานและประเมินผล    
1. คาวัสดุสํานักงานและคอมพิวเตอร 1,500.00 500.00  
2.  ถายเอกสาร 1,000.00   
3.  คาตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00   

รวม 7,500.00 500.00  - 
รวม 33,500.00 500.00 34,000.00 

รวมงบประมาณคาใชจายท้ังหมด(ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) สามหมื่นสี่พันบาทถวน 
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8. แผนการปฎิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
 

กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพร             
2  การจัดหองแสดงนิทรรศการ             
3  สํารวจสมุนไพร             
4  การจัดทํารายงานและประเมินผล           / / / 
5  ใหบริการขอมูลสมุนไพร             

 

9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
9.1 จํานวนผูใชบริการศูนยขอมูลสมุนไพร และเขารวมกิจกรรมของศูนยขอมูลสมุนไพร 
9.2 จํานวนหนังสือในศูนยขอมูลสมุนไพร 
9.3 มีหองแสดงนิทรรศการจัดแสดงสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
9.4 มีรายงานการสํารวจสมุนไพร 
9.5 มีเอกสารใหความรูดานสมุนไพร 
 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- 

 

11. ปญหาและอุปสรรคจากโครงการปท่ีผานมา 
   - 
 

12.   แนวทางการแกไขปญหา 
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551   
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

................................................................................. 
 
1.  รหัสโครงการ ภ. 303 
 
2.  ชื่อโครงการ     บํารุงรักษาสวนสมุนไพรหลังสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 
3.  ผูรับผิดชอบ    ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหบริการดานวิชาการแกชุมชนใน
รูปการจําหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา และใหบริการขอมูลดานยาและสุขภาพแกผูรับบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของชุมชน  ปจจุบันดานหลังสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชุน มีสวนสมุนไพรขนาดประมาณ 200 ตารางวา 
ที่เปดใหบริการขอมูลดานสุมนไพรแกประชาชน นิสิต นักเรียน นักศึกษาที่สนใจทั่วไปไดศึกษาดวยตนเอง โดยสวน
สุมนไพรประกอบดวยตนสมุนไพร แผนปายชื่อสมุนไพร บอรดใหความรูเรื่องสมุนไพร ซึ่งในอดีตอยูภายใตการดูแล
ของศูนยขอมูลสมุนไพร โดยปจจุบันอยูภายใตการดูแลของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งตนไม ตนหญาและ
อุปกรณจัดแสดงตางๆ ภายในสวนลวนตองปรับปรุงดูแลใหอยูในสภาพดีเสมอ เพ่ือรองรับผูมาศึกษาสมุนไพรดวย
ตนเอง  
 ดวยเหตุนี้ การดูแลตนสมุนไพร การปรับสภาพสวนการตกแตงตนไม ตนหญา และการจัดทําขอมูลสมุนไพร
ใหอยูในสภาพดี (บอรดใหความรูที่แสดงขอมูลสรรพคุณสมุนไพรที่จัดแสดงในสวนสมุนไพร) ยอมชวยกระตุนให
ผูรับบริการมีความสนใจเขาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือบํารุงรักษาสวนสมุนไพรใหอยูในสภาพพรอมใหบริการความรูแกผูสนใจตลอดเวลา 
5.2 เพ่ือพัฒนาการดานการบริการวิชาการ ใหขอมูลสมุนไพร แกผูสนใจทั่วไป 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1  ผลทางตรง 
- เพ่ือบํารุงรักษาสวนสมุนไพรใหอยูในสภาพพรอมใหบริการความรูแกผูสนใจตลอดเวลา 
- ใหความรูเกี่ยวกับสุมนไพรในรูปแบบการจัดบอรดใหความรู และการจัดแสดงพืชสมุนไพร 

6.2  ผลทางออม 
- เปดบทบาทวิชาชีพในการใหความรูดานสมุนไพรแกประชาชนทั่วไป  

เปาหมาย 
1. เพ่ือบํารุงรักษาตนสมุนไพร ตกแตงสวนใหมีสภาพเหมาะแกการเขาเยี่ยมชม 
2. จัดทําขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับสมุนไพรที่ปลูกภายในสวน ติดบอรดหนาสวนสุมนไพร แผนพับให 

ความรู 
3. กระตุนใหเกิดความนาสนใจในการเขาเยี่ยมชมและศึกษาดวยตนเอง 
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7.  งบประมาณ 
 งบประมาณทั้งส้ิน 10,600 บาท (หนึ่งหมื่นหกรอยบาทถวน) ดังนี้ 
 7.1  งบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ :  แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ จํานวน  9,400.00 บาท (เกาพันส่ีรอยบาทถวน) 
 7.2  งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานจัดการศึกษางานอุดมศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 1,200  บาท (หนึ่งพันสองรอยบาท) 

คาใชจาย งบประมาณ รายไดคณะ 
1. คาเครื่องตัดหญา 5,000  
2. คาน้ํามันสําหรับเคร่ืองตัดหญาแตละเดือน (100 บาท x 12 เดือน)  1,200 
3. คาจัดทําบอรดใหความรูหนาสวนสมุนไพร (400 บาท x 6 เดือน) 2,400  
4. คาบํารุงตนสมุนไพร ปุย ยากําจัดแมลง 2,000  

รวม 9,400 1,200 
รวมประมาณคาใชจายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 10,600 

 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

 ตารางปฏิบัติงาน 
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อเครื่องตัดหญาและ
อุปกรณในการดูแลสวน 

            

2. ปรับปรุงสวน จัดทําบอรดให
ความรู ใหพรอมในการใหบริการ 

            

3. ประเมินผลการดําเนินงาน             
  
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

9.1  สวนสมุนไพรใหอยูในสภาพพรอมใหบริการความรูแกผูสนใจตลอดเวลา 
9.2  มีจํานวนผูรับบริการของสวนสุมนไพรมากขึ้น (เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจผูเขาเยี่ยมชม   
      สมุดลงนามเขาเยี่ยมชมจากผูเขาเยี่ยมชม/หนวยงาน) 

 
10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา   

- 
 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา /อุปสรรรคที่อาจเกิดข้ึน    
ในปน้ี  

  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551   
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

............................................................ 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 304 
 
2.  ชื่อโครงการ หองเภสัชกร (Pharmacists’s room) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 
4. หลักการและเหตุผล 

 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหบริการดานวิชาการแกชุมชนใน
รูปการจําหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา และใหบริการขอมูลดานยาและสุขภาพแกผูรับบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของชุมชน  โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือประชาชนไดรับบริการในเรื่องการใชยาและเพื่อใหนิสิตคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตรจากมหาวิทยาลัยอื่น มีแหลงฝกงานที่ไดมาตรฐาน  และมีพันธ
กิจหลัก เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่ดีจากรานยา เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลในดานตางๆ ระหวางรานยากับหนวยบริการ
สาธารณสุข เพ่ือเปนแหลงฝกงานเชิงวิชาชีพ ดานเภสัชกรรมชุมชน 

ปจจุบันสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ ไดรับรองจากสภาเภสัชกรรมวามีบริการที่แตกตางจากรานยา
ทั่วไป ใหมีฐานะเปน “รานยาคุณภาพ” ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 โดยมีมาตรฐานของสถานที่ อุปกรณ ส่ิง
สนับสนุนบริการ การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ การบริการเภสัชกรรมท่ีดี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจริยธรรม 
ตลอดจนมีการใหบริการและการมีสวนรวมในชุมชนและสังคม ครบถวนตามมาตรฐานรานยาที่ดีทุกประการ เปน
แหลงขอมูลความรูและใหคําปรึกษาแกดานยาและสุขภาพแกประชาชนในชุมชน และสถานบริการสาธารณสุขระดับรอง
อ่ืนๆ ทําใหมีผูเขารับบริการหลากหลาย และมีความตองการในการไดรับบริการที่แตกตางกัน อีกทั้งสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชนมีคณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และเภสัชกรประจําใหบริการใหบริการใน
ชวงเวลาที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดความหลากหลายในการใหบริการ การไดเผชิญหนาผูรับบริการในหลายรูปแบบ 
หลายกรณีศึกษา (ภาวะเจ็บปวย) หรือไดรับการสอบถามขอมูลดานสุขภาพและการใชยาที่หลากหลายกรณี ควรมีการ
ระดมความคิด และรวมกันแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

ดวยเหตุนี้ การรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผานทางเว
ปบอรดในระบบอินเตอรเนทภายในหนวยงาน (เฉพาะคณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรและเภสัช
กรประจํา) นาจะเปนอีกทางหน่ึงที่ทุกคนเขาถึงไดโดยงาย กอใหเกิดการรวมกันระดมความดิดหรือการจัดการความรู 
(knowledge management) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการใหบริการไปในทศิทางเดียวกัน  
 
5.  วัตถุประสงค 

เกิดการรวมกันแลกเปล่ียนประสบการณในการทํางาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผานทาง             
เวปบอรดในระบบอินเตอรเนทภายในหนวยงาน 
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ผลทางตรง 

- เกิด พ้ืนที่สําหรับโพสตขอความภายในระบบอินเตอรเนทภายในหนวยงาน ภายใตชื่อ Pharmacist’s 
room 

- เกิดการรวมกันระดมความคิดหรือการจัดการความรู (knowledge management) 
- เกิดการรวมกันแลกเปล่ียนประสบการณในการทํางาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

6.2 ผลทางออม 
- กระตุนใหเกิดการศึกษาความรูดวยตนเองที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจายยาและการใหบริการ  
- เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการใหบริการไปในทิศทางเดียวกัน 

เปาหมาย 
- เพ่ือรวมกันระดมความดิดหรือการจัดการความรู (knowledge management) 
- เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณการทํางานและ/หรือการใหบริการในการจายยาในกรณีศึกษาตางๆ 
- เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการใหบริการไปในทิศทางเดียวกัน 
- เพ่ือกระตุนใหเกิดการศึกษาความรูดวยตนเองท่ีทันสมัยเกี่ยวกับการจายยาและการใหบริการ  

 
7. งบประมาณ 
  - 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดสรางพ้ืนที่สําหรับโพสต
ขอความภายในระบบอินเตอร
เนทภายในหนวยงาน ภายใตชื่อ 
Pharmacist’s room 

            

2. ประชาสัมพันธ แจง user 
name และ password ในการ
เขาใชงาน 

            

3. ประเมินผลการดําเนินงาน             
  
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

9.1 จํานวนผูเขาใชบริการ 
9.2 จํานวนกระทูที่โพสตในหอง Pharmacist’s room  
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10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา   
- 

 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา /อุปสรรรคที่อาจเกิดข้ึน  

ในปน้ี  
  - 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป  2551   
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

................................................................................. 
 

1.  รหัสโครงการ ภ. 305 
 
2.  ชื่อโครงการ แผนสรางเครือขาย และสรางความเขาใจ ตลอดจนดําเนินโครงการคัดกรองและสงตอผูปวย

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
 
3.  ผูรับผิดชอบ ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหบริการดานวิชาการแก
ชุมชนในรูปการจําหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา และใหบริการขอมูลดานยาและสุขภาพแกผูรับบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของชุมชน  โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือประชาชนไดรับบริการในเรื่องการใชยาและเพื่อใหนิสิตคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตรจากมหาวิทยาลัยอื่น มีแหลงฝกงานที่ไดมาตรฐาน  และมีพันธ
กิจหลัก เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่ดีจากรานยา เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลในดานตางๆ ระหวางรานยากับหนวยบริการ
สาธารณสุข เพ่ือเปนแหลงฝกงานเชิงวิชาชีพ ดานเภสัชกรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรไดสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานสรางเสริมสุขภาพ 
และสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพใหกับนิสิตและบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตรอยาง
ตอเนื่อง  ประชาชนในชุมชนภายนอกคณะเภสัชศาสตร ก็เปนอีกกลุมหนึ่งซึ่งควรไดรับความรูและปรับเปล่ียนแนวคิด
และพฤติกรรมดานสุขภาพ โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ซ่ึงมารับบริการอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งมีผูสูงอายุ ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
เปนประจํา โดยดูจากการมาซื้อยารักษาโรคเรื้อรังดังกลาว รวมถึงการมาขอบริการปรึกษาดานยา การตรวจวัดระดับ
น้ําตาลในเลือดและการวัดความดันโลหิต 

โรคเบาเหวานและความดันโลหิตสูง เปนโรคเรื้อรังที่ตองการการดูแลทั้งในดานการใชยาและดานการให
ความรูเรื่องการปฏิบัติตัวอยางเหมาะสม หากตรวจพบแตเนิ่นๆ แลวเริ่มรักษายอมสงผลใหการดําเนินไปของโรคดีขึ้น
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังอีกโรคหนึ่งที่ควรใหความตระหนัก ซึ่งมีความสัมพันธตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู
มีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน ไดแก 1) ผูมีอายุ 40 ป ขึ้นไป 2) มีญาติสายตรง คือ พอ แม พ่ี นอง คนใดคน
หนึ่งปวยเปนโรคเบาหวาน 3) เปนโรคอวน คือ มีดัชนีมวลกายมากกวา 25 กิโลกรัมตอตารางเมตร 4) ไมออกกําลัง
กาย 5) มีประวัติเคยตรวจพบระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติ หรือเคยตรวจพบความทนตอน้ําตาลบกพรอง แตยังไม
ถึงเกณฑเปนเบาหวาน 6) เคยเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ หรือเคยคลอดบุตรมีน้ําหนักแรกคลอดมากกวา 4 กิโลกรัม 
7) มีภาวะความดันโลหิตสูง 8) มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ เอชดีแอลโคเลสเตอรอล มีคานอยกวาหรือเทากับ 35 
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร และ หรือ ไตรกลีเซอไรดมีคามากกวาหรือเทากับ 250 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 9) เปนโรครังไขมีถุง
น้ําหลายถุง โดยอาการที่พบบอย เชน หิวบอย ปสสาวะบอย ปสสาวะมาก กระหายน้ํา น้ําหนักลด  ออนเพลีย ไมมีแรง 
เปนแผล แผลหายชา ติดเชื้อบอย ตาพรามัว เปนตน หากทราบคาระดับน้ําตาลในเลือดและเริ่มใหความรูเรื่อง
โรคเบาหวานการลดปจจัยเส่ียง การออกกําลังกาย ตลอดจนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตใหเหมาะสม 
ยอมเกิดประโยชนในระยะยาว ชะลอความตองการในการเริ่มใชยารักษาโรค และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด  
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โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคที่พบไดบอยในผูสูงอายุ จากรายงานฉบับที่ 7 ของ The National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure พบวาผูมีอายุมา
กวา 45 ป คาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกวา 140 มิลลิเมตรปรอท สัมพันธกับความเสี่ยงของการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยความเสี่ยงเริ่มเพ่ิมมากขึ้นตั้งแตมีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกวา 115 
มิลลิเมตรปรอท  และขณะหัวใจคลายตัวมากกวา 75 มิลลิเมตรปรอท  และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาของ
ทุกๆ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวเพ่ิม 20  มิลลิเมตรปรอท  และขณะหัวใจคลายตัวเพ่ิม10 มิลลิเมตรปรอท 
ตามลําดับ หากทราบคาความดันโลหิตของผูที่มีอายุในชวงดังกลาว และเริ่มใหความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง 
การลดปจจัยเส่ียง การออกกําลังกาย ตลอดจนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตใหเหมาะสม ยอมเกิด
ประโยชนในระยะยาว ชะลอความตองการในการเริ่มใชยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

การใหความรูเรื่องโรคเบื้องตนตามความจําเปนและความตองการของผูเขารวมโครงการ  การเขาถึง
ผูนําชุมชน และคนในชุมชน ยอมชวยสรางความตระหนักถึงการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ โดยหาก
สรางความตระหนักถึงความจําเปนในการคัดกรอง และการสงตอไปยังสถานบริการที่ตนสังกัดอยูยอมสงผลดีตอผู
ที่ยังไมทราบวาตนเปนกลุมเส่ียง หรือเปนโรคดังกลาวแลว อีกทั้งเปนการเปดบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม 
โดยเฉพาะเภสัชกรชุมชนใหเปนที่รูจักยิ่งขึ้น  

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือคัดกรองและติดตามเฝาระวังผูที่มีโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทําการสงตอในกรณีที่
ผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาลดความดันโลหิต 

5.2 ใหความรูเรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง การลดปจจัยเส่ียง การออกกําลังกาย ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต  

5.3 เพ่ือเปดบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม และประชาสัมพันธสถานปฏบัิติการเภสัชกรรมชุมชน 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ผลทางตรง 

- ผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดรับความรูเรื่องโรค การลดปจจัย
เส่ียง การออกกําลังกาย ตลอดจนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต 

- สามารถสงตอผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไปยังสถานพยาบาลเพื่อใหไดรับการรักษา
ที่เหมาะสมตอไป 

- เพ่ือใหเกิดความตระหนักในการสรางเสริมสุขภาพ 
6.2 ผลทางออม 

- เปนการเปดบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรม 
- เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนใหเปนที่รูจักในวงกวาง 
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เปาหมาย 
- สรางเครือขาย และสรางความเขาใจในการคัดกรองและสงตอผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง โดยผานทางผูนําชุมชน คนในชุมชน และเจาหนาที่บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 
- เพ่ือคัดกรองและติดตามเฝาระวังผูที่มีโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทําการสงตอในกรณีที่

ผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษาดวยยา 
 

7.  งบประมาณ 

 ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ เครือขายวิชาชีพเภสัชกรรม 
 
8. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2550 พ.ศ.  2551 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เตรียมการ จัดตั้งคณะทํางาน             

2. ประชาสัมพันธ ออก
แบบสอบถามไปยังชุมชน 
สถานพยาบาลที่สนใจเขารวม
โครงการ 

            

3. ประชุมกลุมผูนําชุมชน และ
เจาหนาที่บุคลากรสาธารณสุข
ของสถานพยาบาลที่เกี่ยวของ 
อาจรวมถึงการใหความรูเรื่อง
การสรางเครือขาย การคัดกรอง
และการสงตอโรคเรื้อรัง  

            

4. ดําเนินโครงการยอยตางๆ ที่
ไดจากการระดมความคิด การ
ประชุมกลุมผูนํา 

            

3. ประเมินผลการดําเนินงาน             
  
9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ ทั้งในสวนผูนําชุมชน คนในชุมชน เจาหนาที่บุคลากรสาธารณสุขของสถานพยาบาลที่
เกี่ยวของ 
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10.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา   
- 

 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา /อุปสรรรคที่อาจเกิดข้ึน        

ในปน้ี 
  - 
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บทที่ 3 
แผนการใชงบประมาณ 

ประจําป 2551 
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บทที่ 3 
แผนการใชงบประมาณประจําป 2551 

 
 

  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป             
งบประมาณ 2551 สําหรับใชในการบริหารจัดการของคณะฯ ดังนี้ 

1. งบประมาณรายได ป 2551         จํานวน 23,322,450 บาท 
2. งบประมาณแผนดิน ป 2551                      - อยูระหวางพิจารณาจัดสรรงบประมาณ-  
3.     งบประมาณแผนดินจากโครงการ 
3. ผลิตแพทยเพ่ิม , สกอ., แพทยแนวใหม      - อยูระหวางพิจารณาจัดสรรงบประมาณ-  

 
เพ่ือใหการบริหารงบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมตาง ๆ ที่ปรากฏใน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 คณะเภสัชศาสตร จึงไดกําหนดแผนการใชจายงบประมาณจําแนกตาม
ประเภทงบประมาณ    เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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งบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ 2551 

 
แผนงาน คาจาง 

ชั่วคราว 
คา 

ตอบแทนฯ 
สาธารณู- 
ปโภค 

คา 
ครุภัณฑฯ 

เงิน 
อุดหนุน 

งบสํารอง รวม 

1.  กองทุนเพ่ือการศึกษา        
1.1 งานสนับสนุนการ 
       จัดการศึกษา 

1,467,600 7,403,900 1,156,500 - 5,450,000 4,764,492 20,242,490 

           (สํานักงาน
เลขานุการ 
           คณะเภสชัศาสตร) 

     -  

1.2 งานจัดการศึกษา 
       สาขาเภสัชศาสตร 

- 1,000,000 - - - - 1,000,000 

2.  กองทุนวิจัย - - - - 1,191,100 - 1,191,100 
3.  กองทุนกิจการนิสิต - - - - 880,000 - 880,000 
4. กองทุนสินทรัพย

ถาวร 
- - -  - -  

รวม 1,467,600 8,403,900 1,156,500  7,521,100 4,764,492 23,313,590 
 

 
งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2551 

 
แผนงาน เงินเดือน 

และคาจาง
ประจํา 

 

คา 
ตอบแทนฯ 

คาสาธารณู- 
ปโภค 

คา 
ครุภัณฑฯ 

เงิน 
อุดหนุน 

รายจาย 
อ่ืน 

รวม 

งานจัดการ
ศึกษาสาขาเภสัช
ศาสตร 

   
อยูระหวางอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
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งบประมาณเพื่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2551 
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สรุปโครงการและงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําป  2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โครงการ เงินรายได (บาท) รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบโครงการ 

เดิม ใหม 

งบแผนดิน 
(บาท) ใชสอยวัสด ุ ประชมุ ปริญญาโท บัณฑิต กิจการนิสิต ครุภัณฑ ศึกษาตอ 

แหลงเงินอื่น กองทุนวิจัย รวม 

ภ. 101 โครงการสัปดาหเภสัชกรรมเพื่อสุขภาพประจําป 2551 คณะเภสัชศาสตร  
 

 43,000        22,000  65,000 
 

ภ. 102 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
(รายวิชาการจัดการระบบยาเพื่อการรับรองคณุภาพ
โรงพยาบาล) 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
ผศ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ 

 
 

 7,800  19,960        27,760 

ภ. 103 โครงการสํารวจแหลงฝกปฏบิัติงานของนิสิต หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

คณะกรรมการหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

 
 

 69,400  6,400        75,800 

ภ. 104 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน  ปการศึกษา  2551 

ประธานหลักสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  

 
 

    201,200       201,200 

ภ. 105 โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศ ประธานหลักสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  

 
 

    18,500       18,500 

ภ. 106 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ตางประเทศ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  
ปการศึกษา  2550 

ประธานหลักสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  

 
 

    491,000       491,000 

ภ. 107 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตร           
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน) 

ประธานหลักสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  

 
 

    32,400       32,400 

ภ. 108 โครงการปจฉิมนิเทศนสิิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน  ปการศึกษา  2550 

ประธานหลักสูตร 
ภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  

 
 

    250,660       250,660 

ภ. 109 โครงการสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ         
ประจําป 2551 

หัวหนาภาควิชา 
วิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

 
 

 61,500          61,500 

ภ. 110 การเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ ณ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Collaborative 
Development of Pharmaceutical Care Services at 
Naresuan University Hospital) 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ  
 

 15,000 
 

         15,000 

ภ. 111 โครงการฝกปฏิบัติการกับผูปวยจริง               
(รายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพ) 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ  
ผศ.ดร.ปยะรัตน นิ่มพทิักษพงศ 

  
 

  5,000        5,000 
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โครงการ เงินรายได (บาท) รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบโครงการ 

เดิม ใหม 

งบแผนดิน 
(บาท) ใชสอยวัสดุ ประชุม ปริญญาโท บัณฑิต กิจการนิสิต ครุภัณฑ ศึกษาตอ 

แหลงเงินอื่น กองทุนวิจัย รวม 

ภ. 112 โครงการสัมมนาเทคนคิการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการของเนือ้หาวิชาในรูปแบบโมดุลของการ
เรียนรู (learning modules) เพื่อเตรียมพรอมในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทาง
การแพทย 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัต ิ
 

 23,860        2,950  26,810 

ภ. 113 โครงการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานยอย  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปการศึกษา 
2550 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

  22,000         22,000 

ภ. 114 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา  คณะเภสัชศาสตร รอบการประเมิน
ปการศึกษา 2550 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

 1,000  39,200        40,200 

ภ. 115 โครงการติดตามบัณฑิตและประเมินความพงึพอใจของ
ผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2550 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

 4,000 1,000         5,000 

ภ. 116 โครงการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 5,000 2,000         7,000 

ภ. 117 โครงการติดตามและประเมินแผนงานของ             
คณะเภสัชศาสตร ปงบประมาณ 2551 

งานนโยบายและแผน 
 

 
 

 5,000          5,000 

ภ. 118 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป              
งบประมาณ 2552 

งานนโยบายและแผน 
 

 
 

 1,000  6,400        7,400 

ภ. 119 โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
 

      15,000     15,000 

ภ. 120 โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาต ิ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
 

      30,000     30,000 

ภ. 121 โครงการการเตรียมความพรอม การแนะแนววิชาชีพ
และการศึกษาตอ 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
 

      25,000     25,000 

ภ. 122 โครงการฝกอบรม สรางเสริมทักษะนิสิตตอการจัด
กิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
 

      59,100     59,100 

ภ. 123 โครงการสนับสนนุกิจกรรมชมรมนิสิตคณะเภสัชศาสตร รองคณบดีฝายกิจการนิสิต        40,000     40,000 

ภ. 124 โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต รองคณบดีฝายกิจการนิสิต        200,000     200,000 

ภ. 125 โครงการประเมินกิจกรรมนิสิตและการดําเนินงานฝาย
กิจการนิสิต 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
 

      3,600     3,600 

ภ. 126 โครงการปจฉิมนิเทศนสิิตเภสัชศาสตร รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
 

      120,000     120,000 
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โครงการ เงินรายได (บาท) รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบโครงการ 

เดิม ใหม 

งบแผนดิน 
(บาท) ใชสอยวัสดุ ประชุม ปริญญาโท บัณฑิต กิจการนิสิต ครุภัณฑ ศึกษาตอ 

แหลงเงินอื่น กองทุนวิจัย รวม 

ภ. 127 โครงการเกียรติบัตรและทุนการศึกษานิสิตทีท่ําคุณงาม
ความดี 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
 

      25,000     25,000 

ภ. 128 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
คณะเภสัชศาสตร 

คณะกรรมการอํานวยการ 
หลักสูตร คณะเภสัชศาสตรฯ  

 
 

     11,600      11,600 

ภ. 129 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ คณะกรรมการอํานวยการ 
หลักสูตร คณะเภสัชศาสตรฯ  

  
 

 60,000         60,000 

ภ. 130 โครงการสัมมนาเพื่อพฒันาและเสริมความเขมแข็งของ
หลักสูตรคณะเภสัชศาสตรและสรางเสริมสุขภาพ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร  
 

 118,440  2,500      60,000  180,940 

ภ. 131 โครงการกําหนดแนวทางการดําเนนิงานสรางเสริม
สุขภาพเพื่อพัฒนาเภสชัศาสตรศึกษาสูการสรางเสริม
สุขภาพ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร   
 

        60,000  60,000 

ภ. 132 โครงการฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับประเทศ 

คณะกรรมการอํานวยการ 
หลักสูตร คณะเภสัชศาสตรฯ  

 
 

  58,000         58,000 

ภ. 133 โครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนของคณาจารย รองคณบดีฝายวิชาการ 
หัวหนาภาควิชา 

 
 

 33,200  6,800        40,000 

ภ. 134 โครงการฝกอบรมการเตรียมพรอมนิสิตเพื่อการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร                
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
คณะกรรมการเตรียมพรอมฯ 

 
 

 3,500  8,600        12,100 

ภ. 135 โครงการปฏิบัติการการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะ
เภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
คณะกรรมการเตรียมพรอมฯ 

 
 

         70,000  70,000 

ภ. 136 โครงการสงเสริมสหกิจศึกษา คณะกรรมการสหกิจศึกษาฯ  
 

   39,750      300,000  339,750 

ภ. 137 โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนสิิตเภสัช
ศาสตร    สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
 

 
 

 5,000 4,000         9,000 

ภ. 138 พัฒนาเรือนเพาะชําสมุนไพร และสวนสมนุไพร      
คณะเภสัชศาสตร 

คณะกรรมการศูนยขอมูลฯ 
ภาควิชาเภสัชเคมีฯ 

 
 

 40,000          40,000 

ภ. 139 สัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีฯ  
 

 31,620          31,620 

ภ. 140 โครงการพัฒนาอาคารปฏบิัติการสมุนไพร คณะกรรมการศูนยขอมูลฯ 
ภาควิชาเภสัชเคมีฯ 

  
 

28,000      170,000    198,000 

ภ. 141 โครงการสํารวจแหลงดูงานวิชาเภสัชเวท หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีฯ   
 

18,150          18,150 

ภ. 142 โครงการประกวดสรางสรรคบทเพลงเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพโดยไมตองใชยาและการใชยาอยางเหมาะสม 

ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง 
 

  
 

  20,000        20,000 
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โครงการ เงินรายได (บาท) รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบโครงการ 

เดิม ใหม 

งบแผนดิน 
(บาท) ใชสอยวัสดุ ประชุม ปริญญาโท บัณฑิต กิจการนิสิต ครุภัณฑ ศึกษาตอ 

แหลงเงินอื่น กองทุนวิจัย รวม 

ภ. 143 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูหนวยงาน
ตรวจสอบ   ภายในคณะ 

คณบดี 
รองคณบดีฝายบริหาร 
หนวยตรวจสอบภายในฯ 

 33,040 1,500         34,540 

ภ. 144 โครงการสัมมนาภาควชิาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ประจําป 2551 

หัวหนาภาควิชาเทคโนฯ 
 

 9,480          9,480 

ภ. 145 โครงการเยี่ยมชมดูงานโรงงานผลิตเครื่องสําอาง ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  79,400 9,400         88,800 

ภ. 146 การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางกายภาพ 
  - ซอมบํารุงอาคาร อปุกรณประกอบอาคาร สิ่งอํานวย 
   ความสะดวกตางๆ และบริเวณโดยรอบอาคาร เชิงรุก 
 - โครงการติดตั้งตาขายเพื่อกันนกพิราบบริเวณอาคาร 
   คณะเภสัชศาสตร 
 - ปรับปรุงพืน้ทีบ่ริเวณโถง 1, 2 และ 3 ของอาคาร 1  
   เพื่อเปนพืน้ที่สวัสดกิารนิสิตและบุคลากร 
 -  โครงการสวมสะอาด 
 -  จัดทําภาพถายติดอาคารในคณะเภสัชศาสตร 

 
  
 

  
  
  

รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยคณบดี 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
179,760 

 
 
 

84,000 
 

   180,940  
     20,000  
 

 
194,800 

 
139,800 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

80,000 

    
374,560 

 
139,800 

 
164,000 

 
180,940 
20,000 

 

ภ. 147 โครงการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบนั คณบดี, รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยคณบดี 

 17,000  5,200        22,200 

ภ. 148 โครงการเรียนรูงานของกันและกันของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยคณบดี 

            

ภ. 149 โครงการสนับสนนุทนุการศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษานอกนอกเวลาราชการ 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ         50,000   50,000 

ภ. 150 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนวยธุรการ หนวยงานธุรการ  13,720  500        14,220 

ภ. 151 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป รองคณบดีฝายบริหาร  2,000  48,000        50,000 

ภ. 152 พัฒนาระบบการสบืคนรายชื่อหนังสือของหองอาน
หนังสือคณะเภสัชศาสตร 

หนวยหองอานหนังสือ   6,000         6,000 

ภ. 153 พัฒนาเวบ็ไซดของหองอานหนังสือคณะเภสัชศาสตร หนวยหองอานหนังสือ             

ภ. 154 ปฏบิัติการสอนวิธีใชหองอานหนังสือและการสืบคน
ขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน 

หนวยหองอานหนังสือ  1,000          1,000 

ภ. 155 ปรับปรุงเครื่องแมขายคณะเภสัชศาสตร หนวยระบบงานคอมพวิเตอร          250,000  250,000 
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โครงการ เงินรายได (บาท) รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบโครงการ 

เดิม ใหม 

งบแผนดิน 
(บาท) ใชสอยวัสดุ ประชุม ปริญญาโท บัณฑิต กิจการนิสิต ครุภัณฑ ศึกษาตอ 

แหลงเงินอื่น กองทุนวิจัย รวม 

ภ. 156 พัฒนาเวบ็ไซดคณะเภสัชศาสตร หนวยระบบงานคอมพวิเตอร             

ภ. 157 โครงการชื่มชมคนดี และหนวยงานดีเดน คณะเภสัชศาสตร 
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 5,500 25,000         30,500 

ภ. 158 โครงการจัดทําของที่ระลึกคณะเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

  90,500         90,500 

ภ. 159 โครงการการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาคณุภาพ คณะเภสัชศาสตร 
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 3,000  27,000        30,000 

ภ. 160 โครงการฝกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตร             
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

คณะกรรมการหลักสูตรฯ  32,800  109,200        142,000 

ภ. 161 ฝกปฏบิัติการบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัต ิ  2,428,594  370,876        2,799,470 

ภ. 162 การสํารวจ และพัฒนาแหลงฝกปฏบิัติการบริบาล      
เภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัต ิ  40,000  13,500        53,500 

ภ. 163 การอบรมเตรียมความพรอมเพื่อการฝกปฏิบตัิการเสริม
ประสบการณสาธารณสุขในชุมชน 

ผศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  6,500  11,880        18,380 

ภ. 164 การเตรียมความพรอมสําหรับการฝกปฏบิัติงานเชิง
วิชาชีพในรานยา 

ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัต ิ             

ภ. 165 เขารวมปฏิบตัิการบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัต ิ  74,000          74,000 

ภ. 166 ฝกปฏบิัติการเสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน ผศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  102,556          102,556 

ภ. 167 โครงการฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(หลักสูตรตอยอด) 

ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัต ิ  900          900 

ภ. 168 พัฒนาระบบและเครือขายการฝกปฏบิัติการบริบาล
เภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

หนวยประสานฯ          64,040  64,040 

ภ. 169 โครงการฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัต ิ  442,340          442,340 

ภ. 170 การจัดทําคูมือฝกปฏิบตัิงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ 

ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัต ิ          64,000  64,000 

ภ. 171 ประชุมวิชาการ  “การบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร” ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัต ิ          75,500  75,500 

ภ. 172 ประชุมวิชาการ  “การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก” 
ครั้งที่ 6 

ผศ.ดร.อารมณ   เจษฎาญานเมธา  1,500        80,000  81,500 

ภ. 173 โครงการเสริมประสบการณวิชาเภสัชเวท ณ สวน
พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม  จ.
เชียงใหม 

ภาควิชาเภสัชเคมีฯ 
 

 62,630  15,600        78,230 
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โครงการ เงินรายได (บาท) รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบโครงการ 

เดิม ใหม 

งบแผนดิน 
(บาท) ใชสอยวัสดุ ประชุม ปริญญาโท บัณฑิต กิจการนิสิต ครุภัณฑ ศึกษาตอ 

แหลงเงินอื่น กองทุนวิจัย รวม 

ภ. 174 โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขตามนโยบาย
สาธารณสุข 

ผศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท  19,980  9,850        29,830 

ภ. 175 โครงการใหความรูเรื่องบริการสุขภาพแบบองครวมและ
การแพทยทางเลือก 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล    6,500        6,500 

ภ. 176 พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการปฏบิัติงานการเงิน
คณะเภสัชศาสตร 

งานการเงินคณะเภสัชฯ   20,000         20,000 

ภ. 177 จัดทําคูมือการใชบริการงานการเงินคณะเภสชัศาสตร งานการเงินคณะเภสัชฯ             

ภ. 178 กีฬาเภสัชสัมพันธ ครั้งที่ 20 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร  
และฝายกิจการนิสิต 

      30,000     30,000 

ภ. 179 สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร 

รองคณบดีฝายบริหาร    170,000        170,000 

ภ. 180 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร ชวง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
และคณะกรรมการประจําคณะฯ  
 

   1,500        1,500 

ภ. 181 โครงการคอสเมติกสัมพันธ ครั้งที่ 1 ฝายกิจการนิสิต       13,500     13,500 

ภ. 182 โครงการประกวดภาพถาย หัวขอ Unseen Pharmacy อาจารยธีรชัย  เรืองบัณฑิต  2,500 7,000         9,500 

รวมโครงการแผนงานบริหารจัดการ     82     โครงการ 4,357,610 641,000 937,966 993,760 11,600 561,200 250,000 50,000 1,048,490 - 8,851,626 
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โครงการ เงินรายได (บาท) รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบโครงการ 

เดิม ใหม 

งบแผนดิน 
(บาท) ใชสอยวัสดุ ประชุม ปริญญาโท บัณฑิต กิจการนิสิต ครุภัณฑ ศึกษาตอ 

แหลงเงินอื่น กองทุนวิจัย รวม 

ภ. 201 ขอมูล นักวิจัยและผูชวยวิจัย และครุภัณฑวิทยาศาสตร    
คณะเภสัชศาสตร 

ฝายวิจัยและบริการสังคม            5,000 5,000 

ภ. 202 การจัดเก็บการคัดแยกและการกําจัดขยะจาก
หองปฏบิัติการ 

หนวยหองปฏบิัติการ            50,000 50,000 

ภ. 203 สนับสนุนการตีพิมพ และเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ฝายวิจัยและบริการสังคม 
 

    เผยแพรงานวิจัยระดับนานาชาติ 1คน /เรื่อง / 2 ป 
ตีพิมพผลงานในวารสารตางประเทศตามจรงิไมเกิน /เรื่อง 

 271,100 271,100 

ภ. 204 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม   181,000         17,000 198,000 

ภ. 205 ผูชวยสอนและควบคุมการเรียนปฏิบตัิการของนิสิต
ระดับระดับปริญญาตรี 

ฝายวิจัยและบริการสังคม            40,000 40,000 

ภ. 206 ทุนอุดหนนุในการเสนอปริญญานิพนธของนสิิตคณะ
เภสัชศาสตร 

ฝายวิจัยและบริการสังคม            13,000 13,000 

ภ. 207 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมนิสิตเภสัชศาสตร
ปที่ 5 กอนการทาํวิจัยโครงงานทางเภสัชศาสตร 

งานประสานงานวิจัย            5,000 5,000 

ภ. 208 จางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ฝายวิจัยและบริการสังคม           210,000  210,000 

ภ. 209 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ และการวิจัย
กับสถาบนัตางๆ  

คณะเภสัชศาสตร            30,000 30,000 

ภ. 210 การสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยปฏบิัติการวิจัย ฝายวิจัยและบริการสังคม            150,000 150,000 

ภ. 211 ทุนสนบัสนุนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการภายใน ฝายวิจัยและบริการสังคม            500,000 500,000 

ภ. 212 โครงการทุนสนบัสนนุการวิจัยสถาบัน รองคณบดีฝายวิจัยฯ            60,000 60,000 

ภ. 213 โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะเภสัช
ศาสตรในการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 4 

รองคณบดีฝายวิจัยฯ            50,000 50,000 

ภ. 214 ดําเนินงานศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามญั ศูนยทดสอบชีวสมมูลฯ              

ภ. 215 สนับสนุนครุภัณฑงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร รองคณบดีฝายวิจัยฯ              

รวมโครงการแผนงานวิจัย     15     โครงการ 181,000 - - - - - - - 210,000 1,191,000 1,582,100 
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โครงการ เงินรายได (บาท) รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบโครงการ 

เดิม ใหม 

งบ
แผนดิน 

(บาท) ใชสอยวัสดุ ประชุม ปริญญาโท บัณฑิต กิจการนิสิต ครุภัณฑ ศึกษาตอ 
แหลงเงินอื่น กองทุนวิจัย รวม 

โครงการแผนงานบรกิารสังคม            428,000  428,000 

ภ. 301 โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครบรอบ 15 ป 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะเภสัชศาสตร  33,500 500         34,000 

ภ. 302 โครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะกรรมการศูนยขอมูล
สมุนไพรฯ ภาควิชาเภสัชเคมีฯ 

  9,400 1,200         10,600 

ภ. 303 บํารุงรักษาสวนสมนุไพรหลังสถานปฏบิัติการ             
เภสัชกรรมชุมชน 

ผูจัดการสถานปฏบิัติฯ              

ภ. 304 หองเภสัชกร (Pharmacists’s room) สถานปฏบิัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

ผูจัดการสถานปฏบิัติฯ             

ภ. 305 แผนสรางเครือขาย และสรางความเขาใจ ตลอดจน
ดําเนินโครงการคัดกรองและสงตอผูปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 

ผูจัดการสถานปฏบิัติฯ             

รวมโครงการแผนงานบริการสังคม     5     โครงการ 42,900 1,700 - - - - - - 428,000 - 472,600 

รวมโครงการ 3 แผนงาน     102     โครงการ 4,581,510 642,700 937,966 993,760 11,600 561,200 250,000 50,000 1,686,490 1,191,100 10,906326 
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บทที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล

แผนปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 305 
 

 

บทที่ 4 
การติดตามและประเมนิผลแผนปฏิบัติการ 

 

 
 

การติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ เปนกิจกรรมท่ีสําคัญที่มุงรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนฯ ทั้ง 3 ดาน เสนอใหผูบริหารของคณะเภสัชศาสตร    อยางตอเนื่องเปน
ระยะ ๆ เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของแผนงาน/แผนปฏิบัติการตามเปาหมายและดัชนีชี้วัดที่กําหนด  
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดกําหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินแผนปฏิบัติการประจําป  
2551  ขึ้น  เพ่ือใหสามารถนําผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน       ในปตอไปใหมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน  หรือปรับเปล่ียนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ให
เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม หรือสถานการณที่เปล่ียนแปลง          ในระหวางปงบประมาณ ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว โดยพิจารณาจาก 
เง่ือนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

2. เพ่ือตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ซึ่งจะ 
นําไปสูการปรับแผนปฏิบัติการในชวงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือตองการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ที่จะ 
นําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระยะตอไป 

4. เพ่ือตองการทราบขอบเขตการใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการ ในดานการบริหาร 
และการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
    4.1 สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร โดยมีแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือ

นั้น แบงสาระสําคัญของการติดตามและประเมินผลเปน 5 มิติ ดังนี้คือ 
1) การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ 
2) การติดตามแผนกิจกรรม/โครงการประจําเดือนในทุก ๆ 3 เดือน 
3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/โครงการ 
4) การประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ 
5) กระบวนการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปถัดไป 
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              4.2  ระบบและกลไกการติดตามและการประเมินผล 

 
  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ ของคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัย

นเรศวร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
การประจําคณะเภสัชศาสตรขึ้น เพ่ือทําหนาที่ติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการของคณะฯ พรอม
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตรในปถัดไป โดยมี
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร  ทําหนาที่กําหนดมาตรการในการ  แกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในการดําเนินการตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

     ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ เปนดังนี้ 
 

 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 
    คณะกรรมการประจําคณะฯ 

                 คณะกรรมการติดตามและ 
                 ประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
 
 

               ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท                                     ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
 

 
สํานกงานเลขานุการคณะฯ        ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
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4.3  การติดตามและประเมินผลสรุปไดดังน้ี 

 
ท่ี มิติการติดตาม/ 

ประเมินผล 
ระยะเวลา ผูใหขอมูล วิธีการ กลไก 

1 ติดตามเปาหมายการ ทุกเดือน ฝายการเงิน ติดตามการขอ 1) ใหแตละหนวยงานประชุม 
 ใชจายงบประมาณ   อนุมัติเงินประจํา เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการเพื่อ 
    งวด และการ รายงานผลการปฏิบัติงานตอ 
    ใชจาย คณะกรรมการติดตามและ 
2 ติดตามแผนกิจกรรม/ ทุกเดือน ทุก

หนวยงาน/ 
ติดตามการปฏิบัติ ประเมินผลแผนปฏิบัติการ โดย 

 โครงการประจําเดือน  ผูรับผิดชอบ งานตามตาราง ผานเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย 
   โครงการ การปฏิบัติงาน และแผน ใหคณะกรรมการฯ ได 
    ประจําเดือนของ รับทราบ รวมทั้งหาแนวทาง 
    แตละโครงการ ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ - ทุก 3 เดือน ทุกหนวยงาน ใชแบบสอบถาม 2) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย 
 ของกิจกรรม/

โครงการ 
- ปลายป  และสัมภาษณ และแผนเก็บรวบรวมขอมูลและ 

     งบประมาณ  เจาหนาที่ระดับ นําเสนอผลการติดตามตอคณะ 
    ปฏิบัติการและ กรรมการติดตามและประเมินผล 
    ระดับบริหารตาม แผนปฏิบัติการเปนประจําทุก 
    กิจกรรม/โครงการ 3 เดือน 
    ตาง ๆ 3) คณะกรรมการติดตามและ 
4 ประเมินประโยชน 

ของแผนปฏิบัติการ 
ปลายปงบประมาณ ทุกหนวยงาน ใชแบบสอบถาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

    และสัมภาษณ รวบรวมขอมูล และประเมินผล 
    เจาหนาที่ระดับ เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
    ปฏิบัติการและ ตามชวงที่กําหนดไวในแตละ 
    ผูบริหารทุกระดับ มิติ 
5 กระบวนการจัดทํา ปลายปงบประมาณ ทุกหนวยงาน ประชุมระดม 4)  หากมีปญหาหรืออุปสรรค 
 แผนงาน/แผน   สมอง  ยกราง ตาง ๆ เกิดขึ้น ใหคณะกรรมการ 
 ปฏิบัติการในปถัดไป   จัดทําแผน  ติดตามและประเมินผลแผน 
    ประชาพิจารณ ปฏิบัติการ  เสนอตอคณะ 
    สรุป และ กรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ 
    ประเมินผล พิจารณาและกําหนดมาตรการ 
     ตาง ๆ ในการแกไขปญหาหรือ 
     อุปสรรคนั้น ๆ ตอไป 
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        4.4 การปรับแผนปฏบิัติการประจาํป 

 
โดยทั่ ว ไปแผนปฏิ บั ติการสามารถปรับปรุ ง ได ตามความเปลี่ ยนแปลงของทรัพยากร             

สภาพแวดลอมหรือสถานการณตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการอาจกระทําได 2 ระดับ คือ 
1. การปรับแผนปฏิบัติการใน ระดับกิจกรรม ของโครงการตาง ๆ อาจมีการปรับปรุง     

เพ่ิมเติม  หรือยกเลิกกิจกรรมตาง ๆ ได  โดยหากไมมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการให
นําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (ผานทางงานนโยบายและแผน) เปนผูพิจารณาดําเนินการปรับไดทันที 
แลวจึงแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบตอไป แตหากการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือยกเลิก    กิจกรรมดังกลาว มี
ผลเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ใหนําเสนอตอคณะกรรมการ       ติดตามและประเมินผลฯ 
(ผานทางงานนโยบายและแผน) พิจารณาใหความเห็นชอบ แลวแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

2. การปรับแผนปฏิบัติการใน ระดับโครงการ เพ่ือยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทําให
วัตถุประสงค เปาหมาย หรืองบประมาณการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการปรับแผนปฏิบัติการ     ดังกลาวให
นําเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (ผานทางงานนโยบายและแผน) พิจารณาใหความเห็นชอบแลวแจง
ใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
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บทที่ 5 
    ภาคผนวก 
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บทที่ 5 
ภาคผนวก 

 
หลักเกณฑในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
*************************** 

   ใหทุกคณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย และหนวยตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและใหสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไดเปนระยะ ๆ โดยมีขั้นตอนและแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. การเสนอแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
      ใหหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามแบบฟอรมการเสนอ
แผนปฏิบัติการประจําปที่มหาวทิยาลัยกําหนด ซึ่งเปนแบบฟอรมสรุป โดยผานการพิจารณาจากหนวยงาน แลว
นําเสนอกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบตามขั้นตอน 
  2. การขออนุมัติดําเนินการตามแผน 
      ใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบฟอรมการเขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัติดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อขออนุมัติตอผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ยกเวนโครงการที่มียอด
งบประมาณสูงกวาอํานาจของผูบริหารสูงสุดของแตละหนวยงาน ใหเสนอขออนุมัติตออธิการบดี  
  3. การขออนุมัติปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ 
      ในกรณีที่มีการปรับและ/หรือเปล่ียนแลงแผนปฏิบัติการใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการไดโดย
อํานาจของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ยกเวนโครงการที่มียอดงบประมาณสูงกวาอํานาจของผูบริหารสูงสุดของแต
ละหนวยงาน ใหเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 
  4. การขออนุมัติบรรจุแผนปฏิบัติการประจําปเพิ่มเติม 
      ใหหนวยงานที่ประสงคจะเพ่ิมโครงการใหมในแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน นั้น ๆ 
สามารถดําเนินการไดตามขอ 1. และอนุมัติใหบรรจุแผนเพ่ิมไดโดยอธิการบดี  
  5.การขออนุมัติยกเลิกแผน 
      ใหหนวยงานที่ประสงคจะยกเลิกแผนปฏิบัติการที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปของ
หนวยงาน ใหเสนอขอยกเลิกตอผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน นั้น ๆ 
  6. การโอนหมวดเงิน 
       หากมีหนวยงานใดที่มีความประสงคจะโอนหมวดเงินเพ่ือการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให
ดําเนินการขออนุมัติโอนหมวดเงินตามขั้นตอนใหเรียบรอยกอนแลวจึงดําเนินการตามขอ 2. ได 
  7.  การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
       ใหทุกหนวยงานรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปของ 
แตละหนวยงานไปยังกองแผนงานเมื่อส้ินสุดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนในแตละปเพ่ือรายงานผลตอ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
 

*************************************** 
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