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บทที่ 1 
บทนํา 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปนหนึ่งคณะในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร มุงเนนการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง กอตั้งในป พ.ศ.2535  เริ่มดําเนินการรับนิสิตรุน 
แรกในระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนมา รวมระยะเวลาการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน 
13  ป โดยไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ซึ่งในปการศึกษา 2548 ไดเริ่มรับนิสิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง เปนรุนแรก  นอกจากนี้ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะ 
ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนอีก 5  หลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ 
ประเทศอยางแทจริง 

นอกจากการมุงเนนผลิตบณัฑิตทางเภสชัศาสตร 
ที่มีคุณภาพแลว คณะเภสัชศาสตร  ยังมุงเนน 
การวิจัยทั้งเพื่อสรางองคความรูใหมเพื่อแกไข 
ปญหาและพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม และกาวสู 
มาตรฐานงานวจิัยในระดับสากล อีกทั้งมีความ 
มุงหวังในการเปนหนวยงานที่ใหบริการทาง 
วิชาการแกสังคม ควบคูกับการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  ภายใตการบริหารจัดการที่ดี 
และสามารถปรับใชทรัพยากรในดานตาง ๆ 

อยางมีคุณภาพไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการของคณะเภสัชศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตาม 

นโยบายและแผนงาน  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2549 โดยมีหลักการสําคัญ คือ เปนแผนปฏิบัติ 
การที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) ของ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถวางแผนการใชจาย งบประมาณประจําปไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะฯ โดย 
จะนํามาซึง่คุณภาพการบรหิารจัดการและคุณภาพการศึกษาตอไป
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ปรัชญาคณะเภสัชศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีอุดมการณมุงมั่นที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยคุลบาท 
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ผูพระราชทานความเปนไทและความผาสุกแกปวงชนชาวไทยในอดีต 
ดังนั้น  คณะเภสัชศาสตรจึงมุงเนนท่ีจะสืบสานงานเภสัชกรรมใหเปนไทจากอวิชชา  โดยการผลิต 
บัณฑิตดานเภสัชศาสตรใหเปนผูมีความรู  มีคุณธรรม  มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม  มุงพัฒนา 
งานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและประยุกตใชองคความรูที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 
เพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองและการแขงขันระดับนานาชาติ  อีกทั้งเปนที่พึ่งทางวิชาการของสังคม 
ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติใหธํารงอยูสืบไป 

ปณิธานคณะเภสัชศาสตร 

ยึดมั่นคุณธรรม ผูนําวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ 

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 
(พ.ศ. 2545- 2549)  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  เพื่อการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนผู 
ใฝรูและมีความรูเปนที่ยอมรับในระดับสากล ถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการเรียน  การ 
สอนที่เนนผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง 

2.  มุงเนนการพัฒนางานวิจัยสูระดับสากล โดยมีการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานของรฐั 
และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ มีการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น และ 
ทรัพยากรในประเทศในงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ หรือกอใหเกิดองคความรูใหม 

3.  เพื่อพัฒนาปจจัยที่ใชในการวิจัย พัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของอาจารย นิสิต 
และ บุคลากรในคณะและระดมทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อสงเสริมการวิจัย 

4.  เพื่อพัฒนาการบริหารคณะเภสัชศาสตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.  เพื่อเปนแหลงขอมูลใหบริการวิชาการ ฝกอบรมและใหการศึกษาตอเนื่องแกเภสัชกร 

บุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ และประชาชนทั่วไป 
6.  เพื่อสงเสริม เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และคานิยมไทยที่ดีงามแกนิสิต 

และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร รวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
7.  ใชระบบประกันคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง 

ตอเนื่อง ติดตามผลในทุกพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร
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แผนงานบริหารและจัดการศึกษา 

นโยบายแผนงานบริหารและจัดการศึกษา 
ประกอบดวยนโยบาย 7 ดาน ที่มุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545- 
2549) 

1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 
คณะเภสัชศาสตร มีนโยบายการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร (สาขาบริบาล 

เภสัชกรรม) และวิทยาศาสตรบัณฑิต รวมทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา ตั้งอยูบนปรัชญาท่ีเปน 
ไทตออวิชชา และใหถึงพรอมดวยคุณลักษณะที่เปนไปตามปณิธานของคณะฯ โดยจัดการเรียนการ 
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2.  นโยบายดานกิจการนิสิต 
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบาย สงเสริมการดําเนินงานของกิจกรรมนิสิตใหเปนไปในทาง 

สรางสรรค เปนประโยชนตอสังคม ครอบคลุมกิจกรรมสงเสริมวิชาการ  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และสงเสริมและ 
สนับสนุนการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็ง 

3.  นโยบายดานทรัพยากรบุคคล 
คณะเภสัชศาสตรมีนโยบายดานการบริหารงานบุคคลครอบคลุมดานการบริหารและการพัฒนา 

เนนกลวิธีการมีสวนรวมในทุกระดับ ผานการจัดการ และชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
3.1 นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะเภสัชศาสตร มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

โดยมุงเนนใหเกิดความเปนเอกภาพ บนความรวมมือทุกหนวยงาน บุคลากรมีสมรรถนะ เกิดความ 
รักองคกรและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

3.2 นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร คณะฯใหความสําคัญกับบุคลากรทั้งสองกลุม คือสายวิชาการและ 

สาย สนับสนุน
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3.2.1 บุคลากรสายวิชาการ 
•  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทุกทานไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  ทั้งใน 

และตางประเทศ  เพิ่มพูนประสบการณวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกท้ังในและตางประเทศ  และ 
เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 

3.2.2  ดานบุคลากรฝายสนับสนุน 
•  สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น และมีโอกาสเขารวมประชุมและ 

ดูงานนอกสถานที่ 

4. นโยบายดานการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ 
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบายในการจัดทําฐานขอมูลตางๆ เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหาร 

สามารถนําไปใชในการวางแผนบริหาร การตัดสินใจ ครอบคลุมขอมูลดานบุคลากร นิสิตและศิษย 
เกา  ดานการเงิน ครุภัณฑวิทยาศาสตร  งานประกันคุณภาพการศึกษา  เนนความสามารถในการเขาถึง 
แตละระดับและการนําไปใช 

5. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบายที่ชัดเจนในการสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพดาน 

การเงินและงบประมาณ สามารถพึ่งพาตนเอง บนความโปรงใส เนนการดําเนินการตามแผนยุทธ 
ศาสตร และแผนการเงินที่กําหนด  สอดคลองกับพันธกิจ และเปาประสงค 

6.  นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบายที่จะสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในทุกภาคสวนบนพื้นฐาน 

ของแนวคิดการประกันคุณภาพ  มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของการ 
จัดการศึกษา 

7.  นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะเภสัชศาสตร  มีโยบายในการสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  และ 

คานิยมไทยที่ดีงามแกนิสิตและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร มุงเนนใหตระหนักถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 
และคุณคาความเปนไทย จนเกิดความซาบซึ้งหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นและประเทศ 
รวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม



6 

มาตรการ 
1. กําหนดความชัดเจนของพันธกิจ นโยบาย เปาประสงค เปาหมาย และสื่อสาร สรางความรับรู 

ทั่วทั้งองคกร 
2. วางแผนยุทธศาสตรทั้งระยะสั้ง ระยะยาว เพื่อใชในการควบคุม กํากับ และใหเกิด 

กระบวนการบริหารทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ และบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว และ 

มีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวม และการเสริมพลัง (Empowerment) เพื่อสนับสนุนพันธกิจในทุกดาน 
ของคณะใหบรรลุเปาหมาย 

4. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทางเภสัชศาสตร สอดคลองกับความ 
ตองการของวิชาชีพและสังคม ผานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ 

5. รวมมือกับหนวยงานตางประเทศในลักษณะหุนสวนและเครือขาย เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี 
ความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับของสากล 

6. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยเนนผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง 
7. พัฒนาศักยภาพของอาจารยผูผลิตบัณฑิต โดยสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอถึงระดับปริญญา 

เอก และฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
8. พัฒนาแหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาของนิสิต 
9.สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางนิสิตและอาจารย เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี 

อันจะนําไปสูการถายทอดความนึกคิด คุณธรรม และจริยธรรมไปสูนิสิต 
10. สงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิต โดยใหโครงการและกิจกรรมเกิดจากการริเริ่มของนิสิต 

ดําเนินการโดยนิสิต เพื่อประโยชนของนิสิต และสังคม โดยเนนใหนิสิตรูจักนําการวางแผน (Planning) มา 
ใชในการทํากิจกรรม โดยอาจารยที่ปรึกษาเปนผูแนะนํา และรวมประเมินแผนงานและโครงการ 

11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินการประกันคุณภาพในทุก 
หนวยงานของคณะฯ ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

12. ดําเนินการสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ใหแกนิสิตและ 
บุคลากร ไดแกการจัดสรางพิพิธภัณฑอันเกี่ยวกับสมุนไพรที่หายาก อันเปนการสืบทอดทางวัฒนธรรมของ 
ประเทศ เพื่อประโยชนในการเก็บรวบรวมผลงานการศึกษา คนควา และเปนแหลงหาความรูนอกระบบอีก 
ทางหนึ่ง
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กิจกรรม/โครงการป  2549 

ลําดบั  โครงการ  รหัส 
1.  โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 

เภสัชศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
ภ.101 

2.  โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา  ภ.102 
3.  โครงการแนะแนววิชาชีพชีพและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตร  ภ.103 
4.  โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ  ภ.104 
5.  โครงการฝกอบรมนิสิตเพื่อพัฒนากจิกรรมสโมสรนิสติ  ภ.105 
6.  โครงการพัฒนากจิกรรมนิสิต  ภ.106 
7.  โครงการสนับสนนุและพัฒนาชมรมนิสิตเภสัชศาสตร  ภ.107 
8.  โครงการประเมนิกิจกรรมนิสิตและการดําเนนิงานฝายกิจการนิสิต  ภ.108 
9.  โครงการปจฉิมนิสิตเภสัชศาสตร  ภ.109 
10.  โครงการเกียรติบัตรนิสติเรียนดีและเกียรตบิัตรนิสิตนักกิจกรรม  ภ.110 
11.  โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอรหองใหม (ภ.1306)  ภ.111 
12.  โครงการเยี่ยมชมดูงานโรงงานผลิตเครื่องสําอาง  ภ.112 
13.  โครงการปรับปรุงหองหนวยปฏิบัติการวิจยัเทคโนโลยเีภสัชกรรม  ภ.113 
14.  โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนการสอน และคูมือปฏิบัติการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
ภ.114 

15.  โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรมและภาควิชา 
เภสัชเคมีและเภสัชเวท 

ภ.115 

16.  โครงการจัดทําตู Laminar Air Flow จําลอง  ภ.116 
17.  โครงการเสริมประสบการณวิชาชีพเภสชัเวท ทัศนศึกษาสวน 

พฤกษศาสตรสมเดจ็พระนางเจาสิรกิิติ์ 
ภ.117 

18.  โครงการจัดทําจดหมายขาวคณะเภสัชศาสตร  ภ.118 
19.  โครงการประกันคณุภาพภายในของหนวยงานยอย 

คณะเภสัชศาสตร 
ภ.119 

20.  โครงการสรางความเขาใจในเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา  ภ.120 
21.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 

(Self-Assessment Report) ของหนวยงานยอย 
ภ.121



8 

ลําดบั  โครงการ  รหัส 
22.  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมนิการประกันคณุภาพ 

ของหนวยงานยอย 
ภ.122 

23.  โครงการตรวจติดตามและประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 

ภ.123 

24.  โครงการปรับปรุงคูมือการประกันคณุภาพการศึกษาคณะ 
เภสัชศาสตร 

ภ.124 

25.  โครงการติดตามบณัฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใช 
บัณฑิต ปการศึกษา 2549 

ภ.125 

26.  โครงการประเมนิหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเรจ็การศึกษา  ภ.126 
27.  โครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะเภสัชศาสตร 

ปงบประมาณ 2549 
ภ.127 

28.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนกลยทุธ และการ 
วัดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิาน 

ภ.128 

29.  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550  ภ.129 
30.  โครงการจัดทําแผนกลยทุธ 5 ป (2550 – 2554)  ภ.130 
31.  โครงการผูบริหารพบบคุลากรคณะเภสัชศาสตร  ภ.131 
32.  โครงการแผนงานสรางเสริมสุขภาพในคณะเภสัชศาสตร  ภ.132 
33.  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองอานหนังสือ  ภ.133 
34.  โครงการจัดทําโตะวางเครื่องชั่งสารเคมีประจําหอง ภ.5204  ภ.134 
35.  โครงการจัดทําทางระบายน้ําทิ้งพรอมฝาปดบรเิวณลานจอดรถ 

ที่ 1 และ 4 
ภ.135 

36.  โครงการปรับปรุงสีภายในหอง ภ.2103 และ ภ.3302  ภ.136 
37.  โครงการสรางที่จอดรถจักรยานยนต  ภ.137 
38.  โครงการปรับปรุงหองเรียนไชยานุภาพ 1  ภ.138 
39.  โครงการติดตั้งกลองวงจรปด  ภ.139 
40.  โครงการสรางเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร  ภ.140 
41.  โครงกาตรวจสุขภาพของบุคลกรประจําป  ภ.141 
42.  โครงการการวิเคราะหและประเมนิรายวิชาจัดการเรยีนการสอน 

โดยคณะกรรมการประจํารายวชิา ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
ภ.142



9 

ลําดบั  โครงการ  รหัส 
43.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและ 

การจัดการระบบยา (Hospital Accreditation and medication 
System Management) 

ภ.143 

44.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนาการจัดการเรียนสอน 
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ประจําป 2549 

ภ.144 

45.  โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศสําหรบันิสิต 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเภสัชกรรมชุมชน คณะ 
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภ.145 

46.  โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ตางประเทศ นิสติระดับ 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน 

ภ.146 

47.  โครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร ภม.เภสัชกรรมชุมชน ปการศึกษา 
2549 

ภ.147 

48.  โครงการสัมมนาและนําเสนอผลงานการศกึษาคนควาดวยตนเอง 
ยอดเยี่ยม สําหรับนิสติหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชาเภสัชกรรมชุมชน รุนที่ 5 

ภ.148 

49.  โครงการปจฉิมนิเทศระดับบณัฑติศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
ปการศึกษา 2548 

ภ.149 

50.  โครงการศึกษาฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลสําหรับนิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน ปการศึกษา 2548 

ภ.150 

51.  โครงการปฏิบัติการวิจยัเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู  ภ.151 
52.  โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  ภ.152 
53.  โครงการประชาสัมพนัธหลักสตูร  ภ.153 
54.  โครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนของอาจารย  ภ.154 
55.  โครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนากระบวนวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรบิาลเภสัชกรรม (โครงการ 
ตอเนื่องจากปที่แลว) 

ภ.155 

56.  โครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมนิสติเพื่อการสอบใบประกอบ 
วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

ภ.156 

57.  โครงการปฏิบัติการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะเภสชัศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภ.157
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ลําดบั  โครงการ  รหัส 
58.  โครงการสงเสริมสหกิจศกึษา  ภ.158 
59.  โครงการดูงานสาธารณสุขตามนโยบายสาธารณสุข  ภ.159 
60.  โครงการสัมมนาเตรยีมความพรอมกอนฝกงานปฏิบัติงานวิชาชีพ 

สําหรับนิสิตชั้นปที่ 5 
ภ.160 

61.  โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการฝกปฏิบตัิการบริบาลเภสัชกรรม 
สําหรับนิสิตชั้นปที่ 6 

ภ.161 

62.  โครงการสัมมนาเตรยีมความพรอมสําหรับแหลงฝกปฏิบัตกิารบริบาล 
เภสัชกรรม 

ภ.162 

63.  โครงการฝกปฏิบัติงานงานบทนําสูปฏิบัตกิารทางเภสัชศาสตร  ภ.163 
64.  โครงการประชุมวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมสู 

ผูปวยนอก 
ภ.164 

65.  โครงการประชุมวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน  ภ.165 
66.  โครงการประชุมวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการใหบริการสารสนเทศ 

ทางยา 
ภ.166 

67.  โครงการประชุมวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรม 
อายุรศาสตรและเภสัชจลนพลศาสตรคลนิิก 

ภ.167 

68  โครงการฝกปฏิบัติการยาเตรียมปราศจากเชื้อ  ภ.168 
69  โครงการฝกปฏิบัติการบรบิาลทางเภสัชกรรม  ภ.169 
70.  โครงการฝกปฏิบัติการบรบิาลทางเภสัชกรรม  ภ.170 
71  โครงการฝกปฏิบัติงานเชงิวิชาชพี  ภ.171 
72  โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงฝกปฏิบัตกิารบริบาลทางเภสัชกรรม  ภ.172 
73  โครงการดูงานการใหบริการสุขภาพแบบองครวมและการแพทย 

ทางเลือก 
ภ.173 

74  โครงการฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา  ภ.174 
75  โครงการเสริมประสบการณสาธาณสุขในชุมชน  ภ.175 
76  โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร  ภ.176 
77  โครงการสนับสนนุทนุการศึกษาตอในระดบับัณฑิตศกึษานอกเวลา 

ราชการสําหรับบุคลากรสายสนบัสนุน 
ภ.177 

78  โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลคณะเภสัชศาสตร  ภ.178 
79  โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ระยะที่ 2ฯ  ภ.179
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แผนงานวิจัย 

นโยบายแผนงานวิจัย 
คณะเภสัชศาสตร มีนโยบายทีจ่ะสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการวิจัย มกีารวิจัยที่ทันตอการ 

เปลีย่นแปลงความรู สังคม ประชาโลก ประสานภมูิปญญาไทยใหเกดิเปนองคความรูใหม และ 
พัฒนาสูสากล เพื่อตอบสนองความตองการในระดบัองคกรและระดับประเทศ 

มาตรการ 
1.  กําหนดใหการผสมผสานระหวางการเรียนการสอนและการวิจัย เปนกระบวนหลักที่พึงประสงคทั้งใน 

สวนสรางองคความรูใหม และการผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ 
2.  สนับสนุนการวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ และเสริมการผลิตบัณฑิตควบคูกับการวิจัยเพื่อ 

แกปญหาและพฒันาประเทศ 
3.  สนับสนุนการวิจัยประเภทที่เปนกระบวนการตอเนื่องยาวนาน เพื่อตอบสนองความตองการทาง 

วิชาการ 
4.  ปรับปรุงคณุภาพการวิจัยใหเขาสูมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกระบบบริหารงานวิจัยให 

คลองตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
5.  พัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ 
6.  ปรับปรุงคณุภาพการวิจัยใหเขาสูมาตรฐานสากล รวมทั้งกลไกระบบการบริงานงานวิจยัใหคลองตัว 

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

กิจกรรม/โครงการป 2549 
ลําดบั  โครงการ  รหัส 
1  โครงการขอมูลผูชวยวิจัย  ภ.201 
2  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการศนูยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ  ภ.202 
3  โครงการจางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  ภ.203 
4  โครงการศึกษาดูงานเพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานในหอง 

ปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ภ.204 

5  โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตรในการ 
ประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 2 

ภ.205
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ลําดบั  โครงการ  รหัส 
6.  โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ และการวิจัยกบัสถาบัน 

ตาง ๆ 
ภ.206 

7.  โครงการดําเนนิงานศนูยทดสอบชีวสมมูล  ภ.207 
8.  โครงการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจยักัมมนัตภาพรังสี 

(Radioactive Unit) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
ภ.208 

9.  โครงการฐานขอมูลในรูปแบบสื่ออิเลก็ทรอนกิส  ภ.209 
10.  โครงการใหทุนสนบัสนุนงานวิจยัของบุคลากรในคณะฯ  ภ.210 
11.  โครงการบําบัดของเสยีในหองปฏิบัติการ  ภ.211 
12.  โครงการผูชวยควบคุมการเรยีนปฏิบัตกิารของนิสิตระดับปริญญาตรี  ภ.212 
13.  โครงการทุนสนบัสนนุการวิจัยสถาบัน  ภ.213 
14  โครงการทุนอุดหนุนในการเสนอปริญญานิพนธของนิสิตคณะ 

เภสัชศาสตร 
ภ.214 

15  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ  ภ.215 
16  โครงการดําเนนิงานของหนวยปฏิบัตกิารวิจัย  ภ.216 
17  โครงการฐานขอมูลครุภัณฑวทิยาศาสตร  ภ.217 
18  โครงการปรับปรุงหองหนวยปฏิบัติการวิจยัเพาะเลี้ยงเซลสตัว  ภ.218
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แผนงานบริการสาธารณสุข 

นโยบายแผนงานบริการสาธารณสุข 
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบายที่จะเปนองคกรหลักในการใหบริการทางสาธารณสุขและ 

บริการวิชาการดานเภสัชศาสตร  สมุนไพร  การวิจัย  และการบริบาลเภสัชกรรม  อยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งการฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องแกเภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข 
อ่ืนๆ และประชาชนทั่วไป  โดยสนองตอบความตองการของสังคม 
มาตรการ 

1.  สนับสนุนใหมกีิจกรรมประเภทการฝกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น การสัมมนาทางวิชาการในสาขา 
เภสัชศาสตร ในรูปแบบการจัดโครงการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 

2.  สนับสนุนใหมกีารเผยแพรความรูความชํานาญทีเ่กิดขึ้นภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร ให 
เกิดประโยชนตอสังคม 

กิจกรรม/โครงการป 2549 

ลําดบั  โครงการ  รหัส 
1.  โครงการภาคีเภสัชกรรมพิษณุโลกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยผูปวย 

(Phitsanulok pharmacy Partnership for Quality and Patient Safety) 
ภ.301 

2.  โครงการพัฒนางานบรบิาลทางเภสัชกรรมผูปวยในโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภ.302 

3.  โครงการปฏิบัติการดําเนินงานศูนยบริการเภสชัสนเทศ  ภ.303 
4.  โครงการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัตหินาทีใ่นสถานประกอบการ 

เภสัชกรรมชุมชน 
ภ.304 

5.  โครงการอบรมการประเมนิประสิทธิภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ครั้งที่ 3  ภ.305 
6  โครงการศูนยขอมูลสมุนไพและผลิตภัณฑธรรมชาติ  ภ.306 
7  โครงการจัดตั้งมุมสุขภาพ (Health corner)  ภ.307 
8  โครงการพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชมุชน  ภ.308 
9  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดวางระบบยาเพื่อความปลอดภัย 

ผูปวย (Madication System Management for Patient Safety) 
ภ.309 

10  โครงการประชุมวชิาการเชิงปฏิบัตกิารความกาวหนาทางเภสัชวิทยา  ภ.310
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เปาหมายการรับนิสิตและการผลิตบัณฑิต 

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป (สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป  2548  2549  2550  2551  2552 
ป 1  84  100  100  100  100 
ป 2  82  84  100  100  100 
ป 3  97  82  84  100  100 
ป 4  89  97  82  84  100 
ป 5  77  89  97  82  84 
ป 6  67  77  89  97  82 

จํานวนนิสิต  496  529  552  563  566 
จบการศึกษา  67  77  89  97  82 

2.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  (หลักสูตรตอยอด 2 ป) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป  2548  2549  2550  2551  2552 
ป 1  -  20  20  20  20 
ป 2  1  -  20  20  20 

จํานวนนิสิต  1  20  40  40  40 
จบการศึกษา  1  -  20  20  20 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป (สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป  2548  2549  2550  2551  2552 
ป 1  34  60  60  60  60 
ป 2  -  34  60  60  60 
ป 3  -  -  34  60  60 
ป 4  -  -  -  34  60 

จํานวนนิสิต  -  94  154  214  240 
จบการศึกษา  -  -  -  34  60
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4.  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป  2548  2549  2550  2551  2552 
ป 1  33  50  50  50  50 
ป 2  44  33  50  50  50 

จํานวนนิสิต  77  83  100  100  100 
จบการศึกษา  44  33  50  50  50 

5. นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป  2548  2549  2550  2551  2552 
ป 1  2  10  10  10  10 
ป 2  2  2  10  10  10 

จํานวนนิสิต  4  12  20  20  20 
จบการศึกษา  2  2  10  10  10 

6.  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป  2548  2549  2550  2551  2552 
ป 1  2  10  10  10  10 
ป 2  -  2  10  10  10 

จํานวนนิสิต  2  12  20  20  20 
จบการศึกษา  -  2  10  10  10 

7.  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป  2548  2549  2550  2551  2552 
ป 1  3  10  10  10  10 
ป 2  3  3  10  10  10 

จํานวนนิสิต  6  13  20  20  20 
จบการศึกษา  3  3  10  10  10
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8.  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
8.1  แบบ 1(1) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป  2548  2549  2550  2551  2552 
ป 1  1  5  5  5  5 
ป 2  2  1  5  5  5 
ป 3  1  2  1  5  5 
ป 4  1  1  2  1  5 

จํานวนนิสิต  5  9  13  16  20 
จบการศึกษา  1  1  2  1  5 

8.2  แบบ 1(2) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป  2548  2549  2550  2551  2552 
ป 1  3  5  5  5  5 
ป 2  2  3  5  5  5 
ป 3  2  2  3  5  5 

จํานวนนิสิต  7  10  13  15  15 
จบการศึกษา  2  2  3  5  5



17 

โครงสรางองคกร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะเภสัชศาสตร 

สํานักงานเลขานุการคณะฯ 

ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

งานธรุการ 
ธุรการ 

งานนโยบาย 
และแผน 

งานการเงิน 
และพัสดุ 

งานบรกิาร 
การศึกษา 

งานหองปฏิบัติการ 

หนวยสารบรรณ 

หนวยบคุคล 

หนวยอาคารสถานที่ 
และยานพาหนะ 

หนวยประชาสัมพันธ 

หนวยวิชาการศึกษา 

หนวยระบบ 
งานคอมพิวเตอร 

หนวยโสต 
ทัศนูปกรณ 

หนวยหอง 
ปฏิบัติการ 
กลาง 

หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานฯ 

หนวยการเงนิ 

หนวยพัสดุ 

หนวยหองอาน 
หนังสือ 

หนวยนโยบาย 
และแผน 

หนวยประกัน 
คุณภาพ 
การศึกษา 

หนวยกิจการนิสิต
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โครงสรางการบริหาร 
คณบดี 

รองคณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหนาภาควิชา 
เภสัชเคมีและเภสัชเวท 

เลขานุการคณะฯ  หัวหนาภาควิชา 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

หัวหนาภาควิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัติ 

หัวหนาศูนย 
ทดสอบชีวสมมลู 

ผูจัดการสถานปฏิบัตกิาร 
เภสัชกรรมชุมชน
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รายนามผูบริหารคณะเภสัชศาสตร 
1. รศ.ดร.นุวัตร  วิศวรุงโรจน  คณบดี 
2. ผศ.ดร.รัตติมา  จีนาพงษา  รองคณบดีฝายบริหาร 
3. ผศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  รองคณบดีฝายวิชาการ 
4. อ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
5. ผศ.ดร.จารุภา  วิโยชน  รองคณบดีฝายวิจัย 
6. อ.ดร.อรสร  สารพันโชติวิทยา  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
7. อ.ดร.สกลวรรณ  ประพฤติบัติ  หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
8. ผศ.ดร.นันทกา  โกรานา  หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
9. ผศ.ดร.วรี  ติยะบุญชัย  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
10.น.ส.พัชรี  รอดมณี  เลขานุการคณะเภสัชศาสตร 

ผูชวยคณบดี 
1. ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
2. อ.ดร.ขวัญชัย              รัตนมณี
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รายนามคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป 
(คําส่ังคณะเภสัชศาสตร ที่ 89/2545) 

1.  คณบดคีณะเภสัชศาสตร  ที่ปรึกษา 
2.  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  ประธานกรรมการ 
3.  รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝายวชิาการ  กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  กรรมการ 
6.  รองคณบดีฝายวจิัย  กรรมการ 
7.  หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  กรรมการ 
8.  หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสชัเวท  กรรมการ 
9.  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม  กรรมการ 
10. ผูชวยคณบดี  กรรมการ 
11. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร  กรรมการ 
12. เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานกุาร
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บทท่ี 2 
แผนปฏิบัติการประจําป 

2549
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โครงการ/กิจกรรม 
แผนงานบริหารจัดการศึกษา
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 101 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวิชาเภสชัศาสตร และ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะเภสัชศาสตร 

3. ผูรับผิดชอบ  ประธานหลักสตูรบัณฑิตศึกษา (นานาชาต)ิ ทุกหลักสูตร 
4.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ 
ทบวงมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2543 ใหมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทเภสัชศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)  ตอมาใน ป 2544  จัดใหมีหลักสูตรปริญญาเอก 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) และในป 2545 มีหลักสูตรปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และสาขาวิชา เภสัชศาสตร 

ในปการศึกษา 2549  นี้ มีความประสงคจะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตที่เขาใหมใน 
หลักสูตรไดมีโอกาสทําความคุนเคยกับมหาวิทยาลัยนเรศวร รับทราบ ขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ 
หลักสูตรตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิต 
ดวยกันเอง    และระหวางนิสิตกับคณาจารยในมหาวิทยาลัยนเรศวรใหเพิ่มมากขึ้น คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก  ขึ้น 

5. วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาใหมไดรับทราบขอมูล และทําความรูจักคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.2  เพื่อใหนิสิตไดเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลกัสูตรและวิธีการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร 
5.3  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตดวยกัน และนิสิตกับอาจารยในคณะเภสัชศาสตร 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตในหลักสูตรมีทัศนวิสัยที่ดีตอมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.2  นิสิตเกิดความเขาใจรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
6.3  เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตกับนิสิต และนิสิตกับอาจารย
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบณัฑิตศกึษา) จํานวน 9,000 บาท 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 
คณะฯ 

1.  คาอาหารกลางวัน (100 บาท x 40 คน) 
2.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท x 40 คน x 2 มื้อ) 
3.  คาวัสดุ 
4.  คาของที่ระลึก 

4,000 
1,600 
1,400 
2,000 

รวม  -  9,000 
รวมท้ังสิ้น  9,000  บาท  (เกาพันบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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.  ปฐมนเิทศนิสิตใหมเทอม 

2 ปการศึกษา 2548 
2.  ปฐมนเิทศนิสิตใหมเทอม 

1 ปการศึกษา 2549 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 จํานวนอาจารยและนิสิตทีเ่ขารวมการสัมมนา 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 นิสิตมีความพึงพอใจในงานปฐมนเิทศ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ีอาจ 

เกดิขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 102 

2. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรกึษา 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
4. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขาสูร้ัวการศึกษาในระดับมหาวทิยาลยั 
นับเปนประสบการณชีวิตชวงหนึ่งที่มีความสําคัญ ความแปลกใหมของสถานที่ ระบบการศึกษา เพื่อน สังคม 
และสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดการเรียนรู การปรับตัว และการพึ่งพาตนเองอยางมาก ในปจจุบันสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกอใหเกิดปญหาการพัฒนาอยาง 
มากมาย เชน ปญหาดานครอบครัว ยาเสพติด และปญหาศีลธรรมซึ่งลวนแตกระทบตอชีวิตและการศึกษาของ 
นิสิตไดโดยงาย 

ระบบอาจารยที่ปรึกษาอันเขมแข็ง จึงเปนกลจักรที่สําคัญในการผลักดันใหนิสิตสําเร็จการศึกษาได 
ตามที่มุงหวังและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจารยที่ปรึกษาจะทํา 
หนาที่ใหคําปรึกษาในหลาย ๆ ดาน เชน ดานการศึกษา ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ถายทอดขอมูลขาวสารรวมทั้งสิทธิประโยชนที่นิสิตพึงทราบ การปฏิบัติตนเมื่อเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย การ 
แนะแนวดานวิชาชีพ การเขารวมกิจกรรมนิสิต รวมทั้งดูแลในดานความประพฤติและดานจิตใจและดานจิตใจ 
เมื่อนิสิตมีปญหาและตองการความชวยเหลือ 

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบ 
อาจารยที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายสนับสนุนการประกันคุณภาพดานการพัฒนาระบบอาจารย 
ที่ปรึกษาและดานการพัฒนาทักษะและความรูในการใหคําปรึกษานิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง 
แนวปฏิบัติดานระบบอาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2545 จึงเห็นสมควรให 
มีการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาข้ึนเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษามีความเขาใจและปฏิบัติหนาที่ตาม 
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดี อยางมีจรรยาบรรณ เพื่อพัฒนาและสงเสริมทั้งการศึกษาและจิตใจของ 
นิสิตเภสัชศาสตรตลอดจนศีลธรรม และจริยธรรมควบคูกันไป เพื่อการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตรที่มีคุณภาพและ 
คุณธรรมในอนาคต โดยสอดคลองกับการดําเนินงานดานตางๆของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อยางมีประสิทธิภาพ
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพื่อใหอาจารยที่ปรกึษาไดทราบถึงบทบาท หนาที่ ขอปฏิบัติของอาจารยที่ปรึกษา 
5.2 เพื่อใหอาจารยที่ปรกึษาทราบถึงเทคนคิหรือแนวทางในการใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ 
5.3 เพื่อใหนิสิตมีความพรอมในการเรียนรูและดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 อาจารยที่ปรึกษาไดทราบถึงบทบาท หนาที่ ขอปฏิบัตขิองอาจารยที่ปรึกษารวมถงึเทคนิคหรือ 

แนวทางในการใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ 
6.2 นิสิตมีความรูความเขาใจเรื่องราวอันจําเปนตอการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และสามารถนําไป 

ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
7. งบประมาณ 

เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุกจิการนสิิต แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงนิอุดหนุน (กิจการนิสติ) จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  ประเมินอาจารยที่ 

ปรึกษาภาคตน 
2.  ประเมินอาจารยที่ 

ปรึกษาภาคปลาย 
3.  ประเมินระบบอาจารย 

ที่ปรึกษา 
4.  อบรมอาจารยที่ปรึกษา 
5.  กิจกรรมเชื่อม 

ความสัมพันธระหวาง 
นิสิตและอาจารยที่ 
ปรึกษา
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8. แผนการปฏิบตัิงาน (ตอ) 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 
6.  สรุปรายงานผลการ 

ประเมินอาจารยที่ 
ปรึกษาและระบบ 
อาจารยที่ปรึกษา 

7.  นําผลการประเมิน 
อาจารยที่ปรึกษาและ 
ระบบอาจารยทีป่รึกษา 
มาปรับปรุงการให 
คําปรึกษาในดานตางๆ 
แกนิสิต 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 มีคูมือสําหรับอาจารยทีป่รึกษา (ฉบับปรับปรุง) และ/หรือคูมือสําหรับผูปกครอง 
9.2 มีรายงานผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาครบทกุทาน 
9.3 มีรายงานผลการประเมินระบบอาจารยทีป่รึกษา 
9.4 มีจํานวนอาจารยที่ปรึกษาเขารวมโครงการหรือการจัดอบรมอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวน 

อาจารยที่ปรึกษานิสิตใหมทัง้หมด 
10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตมีสัมพนัธภาพที่ดีตอกนั 
10.2 นิสิตมีความเขาใจและเชื่อมั่นในการใหคําปรกึษาจากอาจารยที่ปรกึษา 
10.3 มีระบบอาจารยที่ปรกึษาที่มปีระสิทธิภาพ 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
11.1  มีผูเขารวมโครงการจํานวนนอย เนื่องจากคณาจารยมีภาระงานมาก และเคยไดรับการ  อบรม 

ดานอาจารยที่ปรกึษาของมหาวิทยาลัยมาแลว 
12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ีอาจ 

เกดิขึ้นในปน้ี 
12.1  มุงเนนการอบรมและชี้แจงระบบอาจารยที่ปรึกษาแกอาจารยที่ปรกึษาสําหรับนิสิตระดับชั้นปที่ 1
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
……………………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 103 

2. ชื่อโครงการ  โครงการแนะแนววิชาชีพและการศกึษาตอดานเภสัชศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
4. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันวิชาชีพเภสัชกรรมมีบทบาทหลายดานในสังคมและสุขภาพ เชน งานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาล ซึ่งเปนบทบาทในการปรุงยาหรือเตรียมยา และการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ งานกระจายยา 
และผลิตภัณฑสุขภาพ โดยการจัดจําหนาย พรอมทั้งใหบริการแนะนําดานยา และสุขภาพ รวมทั้งงานเภสัช 
กรรมในระดับอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ 

วิชาชีพเภสัชกรรมมีทิศทางในการพัฒนาวิชาชีพที่เดิมมุงเนนผลิตภัณฑเปนการพัฒนางานดานเภสัช 
กรรมคลินิก ซึ่งผูปวยเปนศูนยกลางของการใหบริการและเภสัชกรรมปฏิบัติ อันนําไปสูการใหการบริบาลทาง 
เภสัชกรรม รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ ในดานการบริหารงานเภสัชกรรมหรือเภสัชกิจ    ในอีกดานหนึ่ง วิชาชีพ 
เภสัชกรรมยังมีบทบาทสําคัญในการใหบริการสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพในการใหบริการสุขภาพขั้น 
พื้นฐานในชุมชนรวมกับทีมงานสุขภาพในสาขาวิชาชีพอ่ืน 

ในแตละปการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ไดมีผลิตเภสัชกรปอนสูสังคมเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่ตามสาย 
วิชาชีพ และมีจํานวนไมนอยที่สนใจศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรูกอนปฏิบัติงานจริง หรือศึกษาตอภายหลังจาก 
แสวงหาประสบการณในวิชาชีพในระยะหนึ่งมากอน 

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของการ     สงเสริม 
และพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาตอ เพื่อใหนิสิตเภสัชศาสตรไดมีความรูและความเขาใจในวิชาชีพ 
และเลือกปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับตนเอง สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม 
ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมของนิสิตกอนปฏิบัติงานจริง หรือเตรียมตัวกอนการศึกษาตอ  นอกจากนี้สถาบัน 
พระบรมราชชนกยังไดกําหนดใหนิสิตคณะเภสัชศาสตร ที่เริ่มเขารับการศึกษา ในป  พ.ศ.2543 เปนตนไปไม 
ตองทําสัญญาชดใชทุน ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นสมควรใหมีการจัดตั้ง 
หนวยแนะแนววิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสัช-ศาสตร เพื่อเปนแหลงขอมูลใหคําปรึกษาและเตรียมความ 
พรอมของนิสิตกอนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาตอ เพื่อใหเกิดการพัฒนาในวิชาชีพที่ยั่งยืน 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและการสาธารณสุขตอไปในอนาคต
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5. วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหนิสิตไดรับขอมูลขาวสาร ทั้งในดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 
5.2  เพื่อใหคําปรกึษาแกนิสิต ทั้งในดานการประกอบอาชพีและการศึกษาตอ 
5.3  เพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตกอนการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาตอ 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับการใหคําปรึกษาดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอดาน 

เภสัชศาสตร 
6.2 นิสิตมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตร 

7. งบประมาณ 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร  กองทุนกิจการนิสิต  แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา  งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา  หมวดเงินอุดหนุน  (กจิการนิสติ)  จํานวน  37,800  บาท  (สามหมื่นเจ็ดพันแปดรอย 
บาทถวน) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  จัดระบบการรวบรวม 

ขอมูลขาวสารดานการ 
ประกอบวิชาชพีและ 
การศึกษาตอทางเภสัช 
ศาสตร 

2.  ประชาสัมพนัธขาวสาร 
ดานการประกอบวชิาชีพ 
และการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตรผานทาง 
โฮมเพจหรือบอรด 
ประชาสัมพันธ 

3.  ใหคําปรึกษาแกนิสิตดาน 
การประกอบอาชีพและ 
การศึกษาตอฯ
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8. แผนการปฏิบตัิงาน (ตอ) 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 
4.  จัดบรรยายแนะแนว 

วิชาชีพและการศกึษา 
ตอฯ 

5 . จัดอบรมเพื่อเตรียมความ 
พรอมสําหรับการปฏิบัติ 
วิชาชีพเชนการสมัครงาน 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

7. ประเมนิผลโครงการ 
8.  สรุปและรายงานผลการ 

ประเมิน 
9.  พัฒนาและปรับปรุงการ 

ดําเนินงาน 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 มีหนวยแนะแนววิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตร 
9.2 มีระบบการจดัเกบ็ขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสชัศาสตร 
9.3 มีการประชาสัมพนัธขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอดานเภสัชศาสตร 

ผานโฮมเพจและบอรดประชาสัมพันธ 
9.4 มีรายงานบันทึกการใชบริการแนะแนวดานตางๆ 
9.6 มีรายงานผลการประเมินการใหบรกิารแนะแนวดานตางๆ 
9.7 จํานวนบณัฑติที่มีงานทําหรือศึกษาตอ รวมกันมากกวารอยละ 80 
9.8 มีรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบณัฑิตและผูใชบณัฑิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 

นเรศวร
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10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 นิสิตรับทราบขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตรอยาง 

สม่ําเสมอ 
10.2 นิสิตไดรับคําปรึกษาดานการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตรอยาง  ถกูตอง 

และเหมาะสม 
11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ 

ปท่ีผานมา 
11.1 การดําเนินงานลาชา ไมเปนไปตามแผนการดําเนนิงาน 
11.2 ขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
11.3 นิสิตมีภาระการฝกปฏิบัติงานเชงิวิชาชีพและกิจกรรมดานการศึกษานอกสถานที่ ทําใหเปน 

อุปสรรคตอการหาระยะเวลาการจัดอบรมทีเ่หมาะสม 
12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ีอาจ 

เกดิขึ้นในปน้ี 
12.1 ประชุมชี้แจง ขอความรวมมือ พรอมดําเนินการตามแผน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
……………………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ.104 

2. ชื่อโครงการ  โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4. หลักการและเหตุผล 
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต (The way of life) ของคนในสังคม โดยแนวทางการแสดงออก 

ถึงวิถีชีวิตนั้นอาจเริ่มมาจาก เอกชนหรือคณะบุคคลทําเปนตัวแบบ แลวตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอกันมา 
วัฒนธรรมยอมเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐหรือคนพบสิ่งใหม วิธีใหม ที่ใช 
แกปญหาและตอบสนองความตองการของสังคมไดดีกวา ซึ่งอาจทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และใน 
ที่สุดอาจเลิกใชวัฒนธรรมเดิม ดังนั้นการรักษาหรือธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมเดิมจึงตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หรือพัฒนาวัฒนธรรมใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย อยางไรก็ดีในปจจุบันสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
มีการรับวัฒนธรรมและสรางวัฒนธรรมใหมอยางรวดเร็ว จนในบางครั้งก็ทําใหสังคมหลงลืมวัฒนธรรมไทยอัน 
เปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศไปมาก 

ฝายกิจการนิสิต  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดตระหนักถึงความสําคญัของการรักษา 
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อใหนิสติและบุคลากรภายในคณะได 
ตระหนักถึงความสําคัญและรวมใจกันอนุรักษวัฒนธรรมไทยในดานตางๆ  เพื่อใหเกดิการสืบสานและดํารงไวซึง่ 
วัฒนธรรมไทยสืบเนื่องไปในอนาคต 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพื่อสงเสริมใหบคุลากรภายในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญ 

ของวัฒนธรรมประเพณีไทย 
5.2 เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดงีามของไทยใหคงอยูตลอดไป 
5.3 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถงึความสําคัญของวัฒนธรรม 

ประเพณีไทย 
6.2 การใหความรวมมือในกจิกรรมตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอนัดีงามของ 

ไทยอยางสม่ําเสมอดวยความตระหนกัถึงความสําคญั 
6.3 สัมพันธภาพอันดีระหวางบคุลากรทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร 

7. งบประมาณ 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร  กองทนุกจิการนิสิต  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กจิการนิสิต) จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
หมายเหตุ  งบประมาณสวนหนึ่งไดรับการสนับสนนุจาก สสส. 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  สงเสริมและจัดประกวด 

การแตงกายแบบไทยของ 
บุคลากร 

2.  จัดบรรเลงดนตรีไทยใน 
โครงการลานกิจกรรม 

3.  รณรงคการใชภาษาไทย 
ใหถกูตองและเหมาะสม 

4.  จัดประกวดรองเพลง 
ลูกทุงเอกลักษณไทย 

5.  กิจกรรมรดน้ําดําหัวเนื่อง 
ในวันสงกรานต 

6.  จัดอบรมและประกวด 
มารยาทงามอยางไทย 

** กิจกรรม 2 และ 4 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 

7.  จัดกจิกรรมเนื่องในวัน 
สําคัญทางศาสนาตางๆ 
เชน วนัวิสาขบูชาและวัน 
เขาพรรษา 

8.  รณรงคการเขารวม 
กิจกรรมดานวัฒนธรรม 
และประเพณีไทยตางๆ 
ทั้งภายในและนอกคณะ 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีจํานวนกจิกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมที่คณะรวมกนัจดัขึ้นอยางนอย 10 โครงการ 

ขึ้นไป 
9.2  บุคลากรและนิสิตคณะเภสชัศาสตรเขารวมกจิกรรมทีเ่กี่ยวของกบัการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

ในทกุโครงการอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนผูเขารวมโครงการที่กําหนดไว 
9.3  มีรายงานการประเมินผลการดําเนนิโครงการ 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงคณุคาของการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
10.2 นิสิตและบุคลากรใหความรวมมืออนุรักษวัฒนธรรมไทยอยางสม่ําเสมอ 

11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ 
ปท่ีผานมา 

11.1 มีจํานวนผูเขารวมกจิกรรมจํานวนนอยเนื่องจากภาระงานและการเรียนการสอนมาก 
11.2 การประชาสัมพันธโครงการยังไมทั่วถึงและขาดความนาสนใจ 

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

12.1 ประชาสัมพันธโครงการลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 
12.2 สํารวจความคิดเหน็ของนิสิตและบคุลากรเพื่อทราบถึงปญหาและแนวทางการแกไข
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
……………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 105 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมนิสิตเพื่อพัฒนากจิกรรมสโมสรนิสติ 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4. หลักการและเหตุผล 
วิสัยทั ศนการพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  9  (พ.ศ.2545-2549)  คื อ 

“สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม มีสติปญญา ใฝการความรู นึกคิดอยางเปนระบบ มี 
จิตสํานึกและศักยภาพในการสรางงาน บุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีวินัย 
รับผิดชอบตอตนเองและเอ้ืออาทรตอสังคม ตระหนักในคุณคาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น สุขภาพดี และมี 
ความเปนสากล”  การจัดกิจกรรมของนิสิตนับเปนการสนองนโยนายการพัฒนานิสิตคูกับการพัฒนาดาน 
การศึกษา นิสิตที่มีคุณภาพจึงจําเปนตองมีความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถนําไปใชไดอยาง 
เหมาะสม นิสิตคณะเภสัชศาสตรมีการจัดกิจกรรมนิสิตภายใตการดําเนินการของสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร การ 
จัดอบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมนิสิตจะชวยใหนิสิตไดรูจักขั้นตอนการทํางานและสามารถปฏิบัติจริงไดเปนอยางมี 
ประสิทธิภาพ ภายใตการเรียนรู การวางแผนและการดําเนินการตามขั้นตอนอยางเหมาะสมพรอมทั้งสามารถ 
เรียนรูปญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแกไขได 

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการฝกอบรม 
นิสิตเพื่อพัฒนากิจกรรมสโมสรนิสิตตามวิสัยทัศนการพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  9 
(พ.ศ.2545-2549)  จึงเห็นควรใหมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมสโมสรนิสิตเภสัชศาสตรขึ้นเพื่อใหการ 
ดําเนินกิจกรรมของนิสิตลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดทราบถึงการบรหิารโครงการและงบประมาณ โครงการกจิกรรมนิสิต 
คณะเภสัชศาสตร 

5.2 เพื่อจัดทําแผนงานและโครงการตาง ๆ ในงานกจิกรรมนิสิต ของคณะเภสัชศาสตรตลอดป  2549 
5.3 เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดทราบถึงปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาของแตละฝายใน 

สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
นิสิตไดเขาใจถึงโครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการสโมสรนิสิตเพื่อการบริหารกิจกรรมใหมี 

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นรวมถึงไดรับความรูดานการบริหารงานกิจกรรมนิสิต ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข 
ปญหาของแตละฝาย เพื่อจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2549 อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 
7. งบประมาณ 

เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุกจิการนสิิต แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงนิอุดหนุน (กิจการนิสติ) จํานวน 7,000 บาท (เจ็ดพนับาทถวน) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  ประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อวางแผนและ 
มอบหมายหนาที่ 
รับผิดชอบ 

3.  ดําเนนิงานโดยบรรยาย 
โดยผูทรงคณุวุฒิและ 
ประชุมกลุมยอยเพื่อ 
เขียนโครงการ 

4.  ประเมนิผล สรุปผล 
5.  ติดตามประเมินผลการ 

ทํางานของสโมสร
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9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีนิสิตเขารวมกจิกรรมมากกวารอยละ 50 ของจํานวนคณะกรรมการสโมสรในคณะเภสัชศาสตร 
9.2  มีแผนงานและรางโครงการตาง ๆ ในงานกจิกรรมนิสติ ของคณะเภสัชศาสตรตลอดป 

2549 ครบทุกโครงการ 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 นิสิตเขาใจถึงโครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
10.2 นิสิตสามารถบริหารโครงการที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 

11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ 

ปท่ีผานมา 
11.1 การดําเนินโครงการมีความลาชาเนื่องจากนิสิตเรียนหนักและมกีิจกรรมมาก 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ีอาจ 
เกดิขึ้นในปน้ี 

12.1 นัดหมายการดําเนนิงานลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 
12.2 ประชาสัมพันธโครงการโดยทั่วถึงและสรางแรงจูงใจ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
……………………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 106 

2. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากจิกรรมนิสิต 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4. หลักการและเหตุผล 
วิสัยทั ศนการพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  9  (พ.ศ.2545-2549)  คื อ 

“สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม มีสติปญญา ใฝการความรู นึกคิดอยางเปนระบบ มี 
จิตสํานึกและศักยภาพในการสรางงาน บุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีวินัย 
รับผิดชอบตอตนเองและเอ้ืออาทรตอสังคม ตระหนักในคุณคาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น สุขภาพดี และมี 
ความเปนสากล”  การจัดกิจกรรมของนิสิตนับเปนการสนองนโยนายการพัฒนานิสิตคูกับการพัฒนาดาน 
การศึกษา นิสิตที่มีคุณภาพจึงจําเปนตองมีความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถนําไปใชไดอยาง 
เหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรไดสงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองกับการ    สงเสริมวิชาการ สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและบุคลิกภาพ สงเสริมสุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพ็ญประโยชนอยาง 
ครบถวน ทั้งนี้กิจกรรมนิสิตจะชวยใหนิสิตมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีการพัฒนาความคิด มีทักษะในการ 
งานและสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามทั้งในวิชาชีพและสังคม และมี 
ความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา 
กิจกรรมนิสิตตามวิสัยทัศนการพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9  (พ.ศ.2545-2549)  ทั้งนี้เปน 
สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและการทํางานเปนกลุมใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการจัดกิจกรรม 
ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตเภสัช-ศาสตรขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตใหเปน 
บัณฑิตเภสัชศาสตรที่มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 
ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต
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5. วัตถุประสงค 
5.1  สงเสริมกจิกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและการทํางานเปนกลุมใหสอดคลองกบันโยบายการสงเสริม 

การจัดกจิกรรมของมหาวิทยาลัย 
5.2  สงเสริมกจิกรรมที่สอดคลองกับการสงเสริมวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ 

สงเสริมสุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพ็ญประโยชนอยางครบถวน 
5.3  สนับสนุนใหนิสิตมีความคิดรเิริ่มในการสรางกจิกรรมใหม และพัฒนากิจกรรมเดิมที่มีอยูใหเปนไป 

ในแนวสรางสรรค 
5.4  สงเสริมใหมีการพัฒนาศกัยภาพและทกัษะในการทํากิจกรรมแกนิสิต ปลูกฝง และพฒันา 

บุคลิกภาพ จริยธรรมและคณุธรรมทีด่ีงามทั้งในวิชาชีพและสังคมแกนิสิต 
5.5  เสริมสรางใหนิสิตไดตระหนัก และรักในบทบาทวชิาชีพเภสัชกรรม 
5.6  เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิต นิสิตกบัคณาจารย และคณะเภสชัศาสตรกับบัณฑิต 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
บัณฑิตเภสัชศาสตรมีคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทอันดีงาม เขาใจวิถีการดําเนินชีวิตและภูมิปญญา 

พื้นบานของไทย และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการทํางานในฐานะเภสัชกรอยาง 
สอดคลองกับความตองการของสังคมและวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งสามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและจัดระบบการทํางานโดยมีการแบงเวลาอยางเหมาะสมโดยอาศัย 
พื้นฐานการทํากิจกรรมกลุม โดยนิสิตจะดําเนินการและเรียนรูการทํากิจกรรมเอง ภายใตการดูแลของอาจารยที่ 
ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 
7. งบประมาณ 

เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุกจิการนสิิต แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงนิอุดหนุน (กิจการนิสติ) จํานวน 180,000 บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  งานกีฬาเภสชัสัมพันธ 
2.  งานกีฬา Health 

Sciences 
3.  โครงการแนะแนวการ 

เรียนและสงเสริมวิชาชีพ 
4.  งานวันรับปรญิญา 
5.  งานวันขึ้นปใหม 
6.  Passport กิจกรรม 
7.  โครงการคายเยาวชนฤดู 

รอน 
8.  โครงการคายเภสัชฯ 

อาสาพัฒนา 
9.  โครงการแนะแนวการ 

เรียน 
10.โครงการรับนองสโมสร 

นิสิตเภสัชศาสตรแหง 
ประเทศไทย (สนภท.) 

11.ประกวดสัญลกัษณ 
Cosmetic 

12.โครงการปฐมนิเทศนิสิต 
และกินยาหมอ 

13.โครงการประชุมเชยีร 
14.โครงการไหวครูและ 

ทําบุญคณะฯ 
15.โครงการพัฒนาคณุธรรม 

และ จริยธรรม
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ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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

16.โครงการสัปดาห 
เภสัชกรรม 

17.PSUT Walk Rally 
18.โครงการบําเพญ็ 

ประโยชนและอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม 

19.งานกีฬามหาวิทยาลัย 
20.งานกีฬาสัมพนัธเภสัช 
21.โครงการสัปดาหวิทยา- 

ศาสตร 
22.โครงการประกวดยอด 

นิสิตเภสัชศาสตร 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนกจิกรรม/โครงการของงานกิจการนิสิตตอจํานวนนกัศึกษาทัง้หมด 

อยางนอยรอยละ 4 ขึ้นไป 
9.2  รายงานการประเมินผลการดําเนนิโครงการ 
9.3  จํานวนนิสติทีเ่ขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 นิสิตตระหนกัถึงความสําคญัของการเรยีนรูการทํางานผานการทํากจิกรรมในโครงการตางๆ 
10.2 นิสิตใหความสนใจ เรียนรูและสรางประสบการณชีวติจากการทํากิจกรรมอยาง 

สรางสรรค 

11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ 
ปท่ีผานมา 

11.1  จํานวนนิสิตเขารวมในบางโครงการนอยกวาเกณฑที่กําหนดไว 
11.2  ขาดการประสานงานที่ดใีนบางโครงการ 
11.3  การจัดกิจกรรม/โครงการมีความลาชา เนื่องจากนิสติมีภาระการศึกษามาก 
11.4  การสรุปประเมินผลโครงการมีความลาชา เนื่องจากนิสิตมีภาระการศึกษามาก
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12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

12.1 จัดเตรยีมโครงการตางๆ ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน และประชาสัมพันธกอนการจัดโครงการ 
อยางนอย 1 สัปดาห 

12.2 กระตุนสํานึก ชักชวน และชีใ้หเหน็ความสําคัญของการจัดกิจกรรม 
12.3 สงเสริมรูปแบบการจัดกจิกรรมชมรมซึ่งนิสิตมีความสนใจ แทนบางกิจกรรมที่นิสิตใหความสนใจ 

นอยกวา
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
……………………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 107 

2. ชื่อโครงการ  โครงการสนับสนนุและพัฒนาชมรมนิสิตเภสัชศาสตร 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดสงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองกับการสงเสริมวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และบุคลิกภาพ สงเสริมสุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพ็ญประโยชนอยางครบถวน 
โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9  (พ.ศ.2545-2549)  การจัด 
กิจกรรมของนิสิตนับเปนการสนองนโยนายการพัฒนานิสิตคูกับการพัฒนาดานการศึกษา นิสิตที่มีคุณภาพจึง 
จําเปนตองมีความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม โดยทั้งนี้กิจกรรมนิสิต 
จะชวยใหนิสิตมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีการพัฒนาความคิด มีทักษะในการงานและสงเสริมการพัฒนา 
บุคลิกภาพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามทั้งในวิชาชีพและสังคม และมีความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 

อยางไรก็ดีนอกจากกิจกรรมตางๆ ของทางคณะและมหาวิทยาลัยแลว นิสิตยังมีความตองการจัด 
กิจกรรมที่ตนเองรักและมีความพอใจโดยใชเวลาวางจากการศึกษาเลาเรียนมาดําเนินกิจกรรม      ดังกลาวเปน 
กลุมยอยในรูปชมรม ซึ่งในปจจุบัน ชมรมตางๆ ของนิสิตเภสัชศาสตรยังขาดความชัดเจนเนื่องจากยังขาดระบบ 
การดําเนินการที่เหมาะสม ดังนั้นฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตระหนักถึง 
ความสําคัญของการพัฒนากิจกรรมนิสิตในรูปแบบการจัดตั้งชมรม จึงเห็นควรใหมีการสนับสนุนการจัดตั้งและ 
จัดระเบียบชมรมของนิสิตเภสัชศาสตรขึ้น เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมชมรมไดรับการพัฒนา ภายใตการดูแลของ 
อาจารยที่ปรึกษาชมรมและฝายกิจการนิสิต ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหนิสิตไดจัดกิจกรรมอยางเหมาะสมและใชเวลา 
วางใหเปนประโยชน หางไกลจากยาเสพติดและกิจกรรมอ่ืนที่ไมเหมาะสม 
5. วัตถุประสงค 

5.1  สงเสริมกจิกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและการทํางานเปนกลุมใหสอดคลองกบันโยบายการสงเสริม 
การจัดกจิกรรมของมหาวิทยาลัย 

5.2  สงเสริมกจิกรรมที่สอดคลองกับการสงเสริมวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ 
สงเสริมสุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพ็ญประโยชนอยางครบถวน 

5.3  สนับสนุนใหนิสิตมีกจิกรรมนอกเวลาทีเ่หมาะสมและผอนคลายความเครียด นอกเหนือจาก 
กิจกรรมของทางคณะและมหาวิทยาลัย 

5.4  สงเสริมใหมีการพัฒนาศกัยภาพและทกัษะในการทํากิจกรรมแกนิสิตอันเปนพืน้ฐานในการทํางาน



44 

5.5  เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

บัณฑิตเภสัชศาสตรที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทอันดีงาม เขาใจวิถีการดําเนินชีวิตและภูมิ 
ปญญาพื้นบานของไทย และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการทํางานในฐานะเภสัชกรอยาง 
สอดคลองกับความตองการของสังคมและวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งสามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและจัดระบบการทํางานโดยมีการแบงเวลาอยางเหมาะสมโดยอาศัย 
พื้นฐานการทํากิจกรรมกลุม โดยนิสิตจะดําเนินการและเรียนรูการทํากิจกรรมดวยตนเอง ภายใตการดูแลของ 
อาจารยที่ปรึกษาชมรมและฝายกิจการนิสิต 
7. งบประมาณ 

เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุกจิการนสิิต แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงนิอุดหนุน (กิจการนิสติ) จํานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  แตละชมรมเสนอขอ 
อนุมัติโครงการและ 
งบประมาณ 

2.  แตละชมรมประชุม 
คณะกรรมการเพื่อ 
วางแผนและมอบหมาย 
หนาที่รับผดิชอบ 

3.  จัดอบรมหรือบรรยาย 
โดยผูทรงคณุวุฒิ หรือจัด 
กิจกรรมหรือสงเสริมการ 
จัดกจิกรรมของคณะหรือ 
มหาวิทยาลัย 

4.  ประเมนิผล สรุปผลและ 
รายงานการดําเนิน 
กิจกรรม



45 

8. แผนการปฏิบตัิงาน (ตอ) 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 

5.  นําผลการประเมินผลการ 
ทํางานของชมรมตลอดป 
การศึกษา 2548 มา 
ปรับปรุงและเสนอ 
แนวทางการแกไขสําหรับ 
ปตอไป 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 มีชมรมที่ไดรับการอนุมัติและมีการดําเนินกิจกรรมครบทุกชมรม 
9.2 มีรายงานการประเมินผลการดําเนนิกจิกรรมชมรม 
9.3 มีจํานวนนิสิตทีเ่ขารวมเปนสมาชกิประจําชมรมอยางนอย 30 คน 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 นิสิตตระหนกัถึงความสําคญัของการเรยีนรูการทํางานผานการทํากจิกรรมชมรมและใชเวลาวาง 

ใหเปนประโยชน 
10.2 นิสิตใหความสนใจ เรียนรูและสรางประสบการณชีวติจากการทํากิจกรรมชมรมอยาง 

สรางสรรคและมีอิสระทางความคิด 

11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
11.1  การจัดกจิกรรมในบางชมรมจึงมีความลาชาเนื่องจากเปนโครงการใหมที่จัดขึน้เปนปแรก และ 

นิสิตมีภาระดานการเรยีนมาก 
11.2  ปริมาณโครงการในแตละชมรมมีปริมาณมากนอยตางกันมากเกนิไป 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

12.1 ประธานสโมสรและประธานชมรมรวมวางแผนการจดัโครงการในแตละชมรมรวมกนั 
12.2 มีการประเมินโครงการจัดตัง้ชมรมที่มีการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อเปลี่บยเปนชมรมและดําเนนิ 

กิจกรรมตอเนื่องตอไป
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
……………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 108 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการประเมนิกิจกรรมนิสิตและการดําเนนิงานฝายกิจการนิสิต 
เพื่อการพัฒนางานฝายกจิการนิสิต 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4. หลักการและเหตุผล 
ในละโครงการที่นิสิตเภสัชศาสตรไดจัดขึ้นสวนใหญ มักไดรับการประเมินโดยนิสิตและผูเขารวม 

โครงการ อยางไรก็ดี ยังขาดขอมูลการประเมินโครงการจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการและฝาย   กิจการนิสิต ซึ่ง 
ขอมูลดังกลาวก็นับวาเปนภาพสะทอนในอีกดานหนึ่งซึ่งจะชวยในการพัฒนากิจกรรมในครั้งตอๆ ไปของนิสิตให 
มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อใหการดําเนินงานดานกิจการนิสิตไดรับการพัฒนาใหมี 
ประสิทธิภาพตรงกับแนวทางการดําเนินงานของคณะ ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จึงเห็นควรใหมีการจัดการประเมินการดําเนินงานแตละโครงการและภาพรวมการดําเนินงานของโครงการ 
ภายใตการดําเนินงานของสโมสรนิสิต กิจกรรมภายใตการดําเนินงานของชมรม และการดําเนินงานภายในฝาย 
โดยคณะกรรมการกิจการนิสิต ตัวแทนนิสิตและคณะ โดยสอดคลองกับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิ 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Check-Assessment Report, CAR) ประจําป 2547  เพื่อนําผลการประเมินที่ 
ไดมาเปนภาพสะทอนในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อประเมนิและสรุปภาพรวมการดําเนินงานของแตละกิจกรรมนิสิต 
5.2 เพื่อประเมนิและสรุปภาพรวมการดําเนินงานของฝายกิจการนิสติ 

5.3 เพื่อนําผลการประเมินและภาพรวมที่ได จดัเตรยีมเปนรายงานเพื่อใชในการพัฒนาการ 
ดําเนินงานของฝายฯ ตอไป 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ภาพสะทอนการดําเนินงานของสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร ชมรม และฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร 

เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ ใหมีความเหมาะสมตอไป
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7. งบประมาณ 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุกจิการนสิิต แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงนิอุดหนุน (กิจการนิสติ) จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  ประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อวางแผนการ 
ดําเนินงาน 

3. ประเมนิผลโครงการโดย 
อาจารยที่ปรึกษา 
กิจกรรมและฝายกิจการ 
นิสิต 

4.  ประเมนิผล สรุปภาพรวม 
การดําเนนิกิจกรรมนิสิต 
และการดําเนนิงานของ 
ฝาย 

5.  สรุปและประเมนิโครงการ 
พรอมแนวทางการพัฒนา 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 จํานวนคณะกรรมการกิจการนิสิตเขารวมโครงการมากกวารอยละ 60 พรอมตัวแทนนิสิต 
9.2  รายงานการประเมินโครงการนิสิต กจิกรรมชมรมและผลการประเมินฝายกิจการนิสิต 

พรอมแนวทางการแกไข
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10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 การดําเนินการจัดโครงการของนิสิตมีระบบมากขึ้นและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
10.2 การดําเนินงานของฝายกจิการนิสิต มีระบบและไดรบัการพัฒนาอยูเสมอ 

11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ 
ปท่ีผานมา 

11.1  การดําเนนิกิจกรรมทําไดไมเต็มที่ เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระงานมากและมีเวลา 
วางไมตรงกัน 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ีอาจ 
เกดิขึ้นในปน้ี 

12.1  แจงกําหนดการประชุมลวงหนาในระยะเวลาทีน่านขึ้น หรือใชการเสนอความเห็นผานแบบแสดง 
ความคิดเหน็เบื้องตน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
……………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 109 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีดานตาง ๆ อยางไม 

หยุดนิ่ง สงผลถึงภาพลักษณของบัณฑิตในยุคปจจุบัน ที่สังคมในประเทศคาดหวังจะตองเปนผูที่รอบรู ใฝรู ใฝ 
เรียน ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน เปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม เพื่อจะ 
ใชควบคุมตนเองใหใชความรูไปในทางที่ถูกตอง และกระแสดังกลาวทําใหบทบาทของเภสัชกรซึ่งเปนวิชาชีพที่ 
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข จําเปนที่บัณฑิตเภสัชศาสตรจะตองเปนบัณฑิตที่คิดเปนและ 
มีการพัฒนาความคิด เพื่อนําไปปรับใชกับตนเองใหดํารงชีวิตและพัฒนาวิชาชีพในสังคมได 

ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2548 ขึ้น เพื่อเปน 
การเตรียมความพรอมในการประกอบวิชาชีพ และเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ฝกการทํางานเปนกลุม 
และเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี ระหวางคณะเภสัชศาสตรและนิสิตที่กําลังจะจบการศึกษาในปการศึกษา 
2548 นี้ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเตรยีมความพรอมในการประกอบวิชาชีพของนิสติที่กําลังจะจบการศึกษา 
5.2 เพื่อสรางเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใหแกนิสิตที่กําลังจบการศกึษา 
5.3 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะเภสัชศาสตรกับนิสิตเภสัชศาสตร 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 นิสิตชัน้ปที่ 6 ของคณะเภสัชศาสตรไดรับแนวทางในการดําเนินชีวิต 
6.2 นิสิตฯ มีการพัฒนาทางดานคณุธรรม จรยิธรรม และบคุลิกภาพ 
6.3 นิสิตฯ สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได 
6.4 นิสิตฯ มีความสัมพันธอันดีตอกัน และตอคณะเภสัชศาสตร
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุกจิการนสิิต แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงนิอุดหนุน (กิจการนิสติ) จํานวน 120,000บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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.  แตงตั้งคณะกรรมการ 

ดําเนินการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อวางแผนและ 
มอบหมายหนาที่ 
รับผิดชอบ 

4.  ติดตามผลการจัดเตรียม 
โครงการ 

5.  ดําเนินโครงการ 
6.  สรุป ประเมินโครงการ 

และแนวทางในการ 
ดําเนินโครงการตอเนื่อง 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1นิสิตชัน้ปที่ 6 เขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ
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10.1 นิสิตชั้นปที่ 6 คณะเภสัชศาสตรไดรับแนวทางในการดําเนินชีวิตทีถู่กตอง 
10.2 นิสิตฯ ตระหนกัถึงความมีคณุธรรม จรยิธรรม และความสําคัญของการพัฒนา 

บุคลิกภาพ 
10.3 นิสิตฯ เกิดความสัมพันธอันดตีอกัน และตอคณะเภสชัศาสตร 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

11.1  เนื่องจากการจัดกิจกรรมนอกสถานที่คอนขางไกล ทําใหมคีาใชจายสูงเกินงบประมาณ 
ที่ตั้งไวและเปนสวนทีน่ิสิตตองชําระเพิ่มเอง 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ีอาจ 
เกดิขึ้นในปน้ี 

12.1 เสนอแนะใหนิสิตจัดกจิกรรมในสถานทีท่ี่ไมไกลมากนัก เพื่อลดคาใชจาย
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
……………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 110 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการเกียรติบัตรนิสติเรียนดีและเกียรตบิัตรนิสิตนักกิจกรรม 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตนักเรยีนมัธยมเขาสูชีวิตนิสิต 

มหาวิทยาลัย  เปนผลใหเกิดการปรับตัวทั้งดานสังคม  อารมณและจิตใจ  การศึกษาเปนเรื่องของการเรียนรูและ 
อาศัยพัฒนาการ  การทีน่ิสิตตั้งใจศกึษา  มีพัฒนาการดานการเรียน  และไมละเลยการเขารวมกจิกรรม  อันเปน 
พื้นฐานในการประกอบวิชาชีพและการเรียนรูการทํางานเปนหมูคณะ  จึงเปนสิ่งที่นายกยองและประกาศเกยีรติ 
คุณใหเปนแบบอยาง 

ดังนั้นฝายกิจการคณะเภสัชศาสตรจึงไดจัด  “โครงการเกียรตบิัตรนิสิตเรียนดีและเกียรติบตัรนิสิตนัก 
กิจกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปงบประมาณ 2549” ขึ้นเพื่อสนับสนนุใหนิสิตเภสัชศาสตรที่มี 
ผลการเรียนดีไดมีกําลังใจในการศึกษา  และสงเสริมใหนิสติไดรูจักพัฒนากิจกรรม  อันเปนประโยชนตอสวนรวม 
และรูจักฝกฝนตนเองใหเปนบุคคลอันเปนประโยชน  ประพฤติปฏิบัติแตคุณงามความดี  เพื่อเปนการยกยอง 
เกียรตคิุณและเปนแบบอยางที่ดตีอไป  นอกจากนี้ยังเปนการปฏิบัติงานสนองตอบตอพนัธกจิของคณะเภสัช 
ศาสตรในพนัธกจิดานการเปนคณะที่กาวสูความเปนเลศิทางวิชาการและความเปนสากล  โดยการสนบัสนุน 
สงเสริมการผลิตบณัฑิตที่มีคณุภาพ  มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  และเปนที่พึ่งพาของสังคมทัง้ในระดับชมุชนใน 
ทองถิ่น สังคม ประเทศ และนานาชาติ อีกทั้งสงเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิต เพื่อเกื้อกูลตอการพัฒนารางกาย 
และจิตใจใหถึงพรอมดวยกัน  โดยจะสามารถสรางบัณฑติใหมีองคความรู  และความพรอมในเชงิปญญาทีจ่ะมี 
สวนรวม  ในการพัฒนาสังคม  และประเทศชาติ  ใหเกดิขึ้นในอนาคต  โดยใหนิสิตมีอิสระในการสรางสรรค 
กิจกรรมและมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนํา 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อสนับสนุนใหนิสิตเภสัชศาสตรที่มีผลการเรียนดีไดมกีําลังใจในการศกึษาและเปนแบบอยางที่ดี 
แกนิสิตเภสชัศาสตรทานอื่นๆ 

5.2 เพื่อสงเสริมนิสิตทีท่ํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอทางคณะและสวนรวมไดมีกําลังใจในการทํา
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กิจกรรมและเปนแบบอยางทีด่ีในการเรียนรู 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตเภสัชศาสตรที่มีผลการเรียนดีมีกําลังใจในการศกึษา 
6.2 นิสิตทีท่ํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอทางคณะและสวนรวมไดมีกําลังใจในการทํากจิกรรม 
6.3 มีนิสิตตนแบบดานการเรียนและกจิกรรมทีเ่ปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตเภสชัศาสตรทานอื่นๆ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุกจิการนสิิต แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงนิอุดหนุน (กิจการนิสติ) จํานวน  18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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.แตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
วางแผนและมอบหมาย 
หนาที่รับผดิชอบ 

4.คัดเลือกนิสติที่มีผลการ 
เรียนดีและนิสิตนกักจิกรรม 
เพื่อรับประกาศนียบตัร 
และทุนการศกึษา 

5.ประกาศผลการคัดเลือก 
และมอบประกาศนยีบัตร 
และทุนการศกึษาในวัน 
ไหวครู 

6.  สรุป ประเมินโครงการ 
และแนวทางในการ 
ดําเนินโครงการตอเนื่อง
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9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  นิสิตที่ผลการเรียนตั้งแต 3.50 ขึ้นไปไดรับเกียรติบตัรนิสิตผูมีผลการเรยีนดีครบทุกคน 
9.2  นิสิตที่ทํากิจกรรมระดับคณะผานเกณฑมาตรฐานและระดับดีเดนไดรับเกียรตบิัตร และระดับยอด 

เยี่ยมไดรับเกยีรติบัตรและทุนการศกึษาครบทุกคน 
10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1  นิสิตที่ไดรับเกียรติบัตรมีความภาคภูมิใจและมุงมัน่ที่จะศึกษาเลาเรียน  หรือทํากิจกรรมอยาง 
ตอเนื่อง 

10.2 นิสิตรับทราบถงึความใสใจตอนิสติของทางคณะฯ และมีความภาคภูมิใจในคณะฯ และสถาบัน 
11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ีอาจ 
เกดิขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 111 

2.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรหองใหม (ภ.1306) 

3.  ผูรับผิดชอบ  หนวยระบบงานคอมพิวเตอร 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตรไดมีแนวนโยบายเพิ่มจํานวนหองคอมพิวเตอรข้ึนอีกหนึ่งหอง เพื่อรองรับ 
การจัดการเรียนการสอน/การสืบคนขอมูล/การใชงานทั่วไป ใหเพียงพอกบัจํานวนนิสิตที่เพิม่ขึ้น (นิสิตเภสชั 
ศาสตรพะเยา) จึงไดจัดทําแผนปรับปรุงหองคอมพิวเตอรในสวนของการเชื่อมตอระบบเครือขาย และจัดซื้อ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น เพื่อการใหบริการดังกลาวมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพื่อใหบริการจัดการเรียนการสอน/อินเทอรเน็ต/งานทัว่ไปเพียงพอตอการใชงานของนิสิต 
5.2  เพื่อสนับสนนุใหนิสิตสามารถใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับการใชบริการตาง ๆ เชนการใชบริการสืบคนขอมูลผานเครือขาย 

อินเทอรเน็ต เปนตน ไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน โครงการผลิตแพทยเพิ่มฯ จํานวน 268,000บาท (สองแสนหกหมืน่ 
แปดพันบาทถวน) 

รายการ  งบประมาณ 
รายได 

งบประมาณ 
แผนดิน 

1. การวางระบบเครือขาย 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 10 ชุด 
3. ชุดโตะ – เกาอ้ี คอมพิวเตอร 10 ชุด 

45,000 
200,000 
23,000 

รวม  -  268,000 
รวมท้ังสิ้น  268,000  บาท  (สี่หมื่นเจด็พันสองรอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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. จําทําแผนของบประมาณ 
2. ดําเนนิจดัซื้อจดัจาง 
3. ดําเนนิการปรับปรุง 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีหองคอมพิวเตอรเพิ่มขึน้หนึ่งหองพรอมใชงาน 
9.2 มีเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 นิสิตสามารถใชบริการไดอยางเพยีงพอ 
10.2  มีการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกดิขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 112 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการเยี่ยมชมดูงานโรงงานผลิตเครื่องสําอาง 

3.  ผูรับผิดชอบ  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
4.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยในปการศึกษา 2548 เปนปแรกที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเปดรับนิสิต 
เขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  ดังนั้นเพื่อใหนิสิตเขาใจในตัว 
หลักสูตร รวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีตอหลักสูตร จึงไดจัดทําโครงการเยี่ยมชมดูงานในโรงงานผลิตเครื่องสําอาง โดย 
นิสิตจะไดศึกษาดูงานในสถานที่ที่มีการดําเนินกิจการผลิต พัฒนา  และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ 
เครื่องสําอาง 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อใหนิสิตไดศึกษาดูงานในโรงงานผลติเครื่องสําอาง 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นิสิตสามารถนําความรูทีไดมาใชพัฒนาตนเองใหมีบุคคลกิภาพที่ดี  และเปนการสรางทัศนคตทิี่ดีตอ 
หลักสูตร 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 9,740 บาท 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) จํานวน 1,100 บาท
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รายการ  งบประมาณแผนดิน  เงินรายไดคณะฯ 
1.เบี้ยเลี้ยงอาจารยและเจาหนาที่ (9 คน x 1 วัน x 180 บาท) 
2.เบี้ยเลี้ยงพนักงานขบัรถ (1 คน x 1 วัน x 120 บาท) 
3.คาอาหารนิสิต (60 บาท x 20 คน) 
4. คาเชารถ  (1x 4,000) 
5.คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
6. เงินสมทบพนักงานขับรถ  (100 บาท x 2 คน x 1 วัน) 
7. คาของที่ระลึก 

1,620 
120 

4,000 
4,000 

1,200 

200 
1,000 

รวม  9,740  2,400 
รวมท้ังสิ้น  12,140  บาท  (หน่ึงหมื่นสองพันหน่ึงรอยสี่สบิบาทถวน) 

•  ถัวเฉลี่ยจายทกุรายการ 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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. ติดตอสถานที่ดูงาน 
2. ดูงาน 
3. สรุป และประเมนิผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 มีนิสิตเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 70 
9.2 มีอาจารยเขารวมโครงการอยางนอย 2 ทาน 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ประเมินจากแบบสอบถาม 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 113 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงหองหนวยปฏิบัติวิจยัเทคโนโลยเีภสัชกรรม 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร ม.นเรศวร 
4.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในปจจุบันนี้  นักวจิัยที่ใชหองหนวยปฏิบัติวจิัยเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หอง ภ. 4307) มีจํานวน 
เพิ่มมากขึ้น คือ มีอาจารยนักวจิัยประจําหอง 4 ทาน  และผูชวยวิจัยประมาณ 7 คน  นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาป 
ละประมาณ 3 คน  นอกจากนีย้ังตองรองรับนิสิตโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตรอีกปละประมาณ10-20  คน   จึง 
มีผลใหพื้นที่ใชงานไมเพียงพอ  จึงไดขอความอนุเคราะหยายหองหนวยปฏิบัติวิจยัเทคโนโลยเีภสัชกรรม  จาก 
หอง ภ.4307  ไปเปนหอง ภ. 4301  ไปแลวนั้น อยางไรกต็าม หอง ภ. 4307  ยังขาดอุปกรณ พืน้ฐานประจํา 
หอง  จึงจําเปนตองดําเนนิการปรับปรุงหอง  เพื่อใหนักวิจยัสามารถเขาไปทํางานได 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อดําเนนิการปรับปรุงหอง    เพื่อใหนกัวิจัยสามารถเขาไปทํางานได 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผลทางตรง 

1.  นักวิจัยสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2.  สามารถใชเครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนหองที่มีนักวิจัยหลายคน จึงใชเครื่องมือชุด 

เดียวกันได  และเปนการงายในการดูแลรักษาเครื่องมือ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุสินทรัพยถาวร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง จํานวน 90,000บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1.  ชุดโตะ – เกาอ้ี ตูกระจก และบานทบึที่สามารถปดกุญแจได 
เพื่อเกบ็สารเคมี จํานวน 5 ตู 

2.  ตูเหล็กเพื่อเก็บ organic solvent 
3.  เกาอ้ี สําหรับหองปฏิบตัิการ จํานวน 15 ตัว 
4.  มานหนาตาง 
5.  seal หนาตางดานทีต่ิดเครื่องปรับอากาศเพื่อปองกันเครื่องมือ 

จากฝน 
5,000 

50,000 

5,000 
15,000 
15,000 

รวม  5,000  85,000 
รวมท้ังสิ้น  90,000  บาท  (เกาหมื่นบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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. สอบราคา 
2. จางทํา 
3. สรุป และประเมนิผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1.  ไดอุปกรณปรับปรุงหองตามรายการ 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

- 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
13.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 114 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนการสอน และคูมือปฎิบัติการ หลักสูตรวิทยาศาสตร- 
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

3.  ผูรับผิดชอบ  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
4.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยในปการศึกษา  2548  คณะเภสัชศาสตร  ม.นเรศวร  ไดมีการเปดหลกัสูตรการเรยีนการ 
สอนเพิ่มเติม คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  และในปการศึกษา 2549 นี้ มี 
นิสิตสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางชั้นปที่ 2  ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมพรอม   จึงไดจัดการประชุมสัมมนาเพื่อ 
จัดทําแผนการสอน และคูมือปฎิบัติการ รายวชิาของปที่ 2  ณ คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อจัดทําแผนการสอนของรายวิชาของปที่ 2  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร 
เครื่องสําอาง 

5.2  เพื่อจัดทําคูมือปฎิบัติการ ของรายวิชาของปที่ 2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร 
เครื่องสําอาง 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผลทางตรง

1.  การจัดทําเนื้อหารายวชิา 
2.  การจัดทําคูมือปฎิบตัิการ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 12,200 บาท 
เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) จํานวน 4,300 บาท
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รายการ  งบประมาณแผนดิน  เงินรายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (30 คน x 2 วัน x 120 บาท) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30 คนx2 มื้อx2 วันx25 บาท) 
3. คาใชจายในการเดินทางวิทยากร 
4. คาเลี้ยงรับรองวิทยากร 
5. คาลวงเวลาพนักงานขับรถ 
6. คาตอบแทนวิทยากร 

7,200 
3,000 
10,000 

2,000 

2,000 
300 

รวม  22,200  2,300 
รวมท้ังสิ้น  24,500  บาท  (สองหมื่นสีพ่ันหารอยบาทถวน) 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทกุรายการ 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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. เชญิวิทยากร 
2. จัดสัมมนาเพื่อจัดทํา 
แผนการสอน และคูมือ 
ปฎิบัติการ 
3. สรุป และประเมนิผล 
9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

9.1. มีคณาจารยเขารวมอยางนอย 80% ของจํานวนที่ตั้งไว 
9.2 มีแผนการสอนอยางนอย 80%  ของรายวิชาในชัน้ปที่ 2 ที่คณะเภสัชศาสตร รับผิดชอบ 
9.3 มีคูมือปฎิบัติการอยางนอย 80%  ของรายวิชาในชั้นปที่ 2 ที่คณะเภสัชศาสตร รับผิดชอบ 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ประเมินจากแบบสอบถาม 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 115 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรมและภาควิชาเภสัชเคมี 
และเภสัชเวท 

3.  ผูรับผิดชอบ  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรมและภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
4.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากหลักสตูรบริบาลเภสชักรรมหลกัสูตรปรับปรงุ 2542 ไดเปดสอนมาจนกระทั่งนิสติรุนที่ 1 
จะจบการศึกษาในปการศึกษา  2547  นี้  จึงสมควรทีจ่ะมีการปรับปรุงรายละเอียดและเนื้อบางสวนในรายวชิา 
โดยเฉพาะสวนปฏิบัติการที่มีความเกีย่วเนื่องกันอันจะเปนประโยชนสูงสุดตอนิสติ  และเพื่อใหคณาจารยของทั้ง 
สองภาควิชาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดอันจะเปนประโยชนตอการทํางานวิจยัในอนาคต 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหคณาจารยของทั้ง 2 ภาควิชาไดประชุมหารือเกี่ยวกบัการเรียนการสอนของรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ตามหลักสูตรบรบิาลเภสัชกรรมรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนการสอนใน 
หลักสูตรดังกลาว 

5.2 เพื่อใหคณาจารยของทั้งสองภาควิชาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกันทั้งในดานการ 
สอนและการพัฒนางานวจิัย 

5.3 เพื่อใหคณาจารยทั้งสองภาควิชาไดมีโอกาสพิจารณาผลการปฏิบัติงานโดยรวมของปการศกึษาที่ผาน 
มาและเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานของภาควิชาในปการศกึษาตอไป 

5.4 เพื่อใหคณาจารยของทั้งสองภาควิชาทําแผนการดําเนินงานของภาควิชาในปการศึกษา 2549 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 เพื่อปรับปรุงระบบการเรยีนการสอนหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
6.2 เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยของทั้งสองภาควิชา 
6.3 พัฒนาแผนการดําเนินงานของทั้งสองภาควิชาในปการศึกษา 2549 
6.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของแตละภาควิชาใหดยีิ่งขึ้น 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 2,000 บาท
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เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) จํานวน 4,480 บาท 

รายการ  งบประมาณแผนดิน  เงินรายไดคณะฯ 
1. คาอาหาร (100 บาท x 32 คน) 
2. คาอาหาวาง (20 บาท x 2 มื้อ x 32 คน) 
3. คาวัสดุ  2,000 

3,200 
1,280 

รวม  2,000  4,480 
รวมท้ังสิ้น  6,480  บาท  (หกหมื่นบาทถวน) 

ถัวเฉลี่ยทกุรายการ 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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. เตรียมความพรอมกอนจดั 
สัมมนา 
4. ดําเนนิการสัมมนา 
5. สรุปผลการสัมมนา 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 รายงานการประชุมสัมมนา 
9.2 แผนการดําเนินงานของภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม 
9.3 แผนการดําเนินงานของภาควิชาเภสัชเคมีและเภสชัเวท 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 ความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยของทั้งสองภาควิชา
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

11.1  ชวงเวลาที่อาจารยผูเขารวมสัมมนาวางไมตรงกัน ทาํใหคอนขางยากในการนัดหมาย 
12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
12.1 มีการเริ่มดําเนินการวางแผนในตอนเริ่มปงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 116 

2.  ชื่อโครงการ  จัดทําตู Laminar Air Flow จําลอง 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
5.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรไดเปดสอนรายวิชา เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4 
(153422) สําหรับนิสิตปริญญาตรีเภสัชศาสตรนั้น ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป ทางภาควิชาเทคโนโลยี 
จะตองรองรับนิสิตเปนจํานวนมากขึ้น เนื่องจากมีนิสิตจากวิทยาเขตพะเยามารวมศึกษาดวย เนื่องจากเครือ่งมอื 
ที่ใชในการสอนจะมีจํานวนไมเพียงพอตอกาจัดการเรียนการสอนนิสิตจํานวนมาก จึงจําเปนตองจัดสรางตู 
Laminar Air Flow จําลอง ไวเพื่อใหนิสิตไดฝกปฏิบัติการเตรียมยาเตรียมปราศจากเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค

เพื่อใหนิสิตสามารถฝกปฏิบัติการเตรียมยาปราศจากเชื้อไดเสมือนจรงิ 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นิสิตสามารถฝกปฏิบัติการไดเสมือนกับการปฏิบัติกับตู Laminar Flow Hood จริง และเกดิ 
ความคุนเคยกับขัน้ตอนในการปฏิบัตกิารดังกลาว 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เบิกจายจากงบประมาณแผนดินคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา งานสนับสนุนการ 
จัดการเพื่อการศึกษาหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

จัดทําตู LAF จําลอง



68 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 ไดตู Laminar Air Flow จําลองจํานวน 6 ตู 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 นิสิตสามารถปฏิบัติการไดเสร็จตามคาบเวลาที่กําหนด 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
(สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการ ประจาํป  2549 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

…………………………………………………………… 
1. รหัสโครงการ  ภ. 117 
2.  ชื่อโครงการ  โครงการเสริมประสบการณวิชาชีพเภสชัเวท  ทัศนศกึษาสวนพฤกษ - 

ศาสตรสมเดจ็พระนางเจาสิริกติิ์  อ.แมริม  จ.เชียงใหม 
3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4.  หลักการและเหตุผล 

วิชาบทนําสูเภสัชเวท  เปนวิชาบังคับหนึ่งในหลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ  สาขาบริบาลเภสัชกรรม  จัด 
อยูในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาชีพ  เนนการศกึษาเกี่ยวกบัแหลงที่มาของยาจากธรรมชาติ อันไดแก สมุนไพร 
เปนการศึกษาการจัดจําแนกพชืถึงระดบัวงศ  ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรของประเทศ 
เปนศนูยรวมพรรณไมชนิดตางๆ ที่มีอยูในประเทศ  มีการตรวจสอบชื่อถกูตอง  จัดปลกูใหสวยงามรมรื่น  เปน 
หมวดหมูอยางสอดคลองผสมผสาน  มีการจัดตดิปายชื่อชดัเจนเปนศนูยอนุรักษและขยายพนัธุพืช  โดยเฉพาะ 
ไมประจําถิ่น ไมหายากของประเทศไทย กลวยไม และพืชสมุนไพร เปนสถานศึกษาและพักผอนหยอนใจใน 
ธรรมชาติโดยเนนเฉพาะวิชาการดานพชื  และเปนแหลงปลูกฝงเยาวชน  โนมนาว  กลอมเกลาจติใจใหหวงแหน 
และตระหนักถึงคณุคาทรัพยากรดานพชื 

ดังนั้น  นิสติที่ไดเรยีนวิชาบทนําสูเภสัชเวท  ศึกษาเกีย่วกบัสมุนไพรในหองเรียนแลว  สมควรอยางยิ่งที่ 
จะไดเขาไปศึกษาพรรณไมชนิดตางๆ ในสวนพฤกษศาสตรฯ  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณวิชาชพีสรางเสริม 
ประสบการณตรงโดยเฉพาะวิชาการดานพชืสมุนไพร 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหนิสิตไดรับประสบการณโดยเฉพาะวิชาการดานพืชสมนุไพร 
5.2  เพื่อใหนิสิตไดรับการปลกูฝงกลอมเกลาจิตใจใหหวงแหนและตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรดานพชื 

6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
นิสิตไดรับประสบการณตรงโดยเฉพาะวิชาการดานพชืสมนุไพร  และไดรับการปลูกฝงกลอมเกลาจติใจ 

ใหหวงแหนและตระหนักถึงคณุคาทรัพยากรดานพชื 
7. งบประมาณ 

งบประมาณแผนดินคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร) จํานวน  71,840 บาท 
(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน)  งบประมาณรายไดแผนจัดการฯ หมวดคาตอบแทน จํานวน 
19,260 บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันสองรอยหกสิบบาทถวน)
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รายการ  งบประมาณ 
รายได 

งบประมาณ 
แผนดิน 

1.  คาตอบแทนวทิยากร จํานวน 6 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 600 บาท) 
2.  คาเบี้ยเลี้ยง 

2.1 อาจารย  จํานวน 8 คน (180 บาท/คน/วัน) 
2.2  เจาหนาที่ จํานวน 2 คน(180 บาท/คน/วัน) 
2.3  พนักงานขับรถ จํานวน 7 คน(120 บาท/คน/วัน) 

(รถบัส 3 คัน รถตู 1 คัน (คนขับรถบัส 2 คน/คัน) 
3.  คาอาหารนิสิตจํานวน 143 คน(60 บาท/คน/วัน)** ขอเบิก 2 วัน 
4.  คาที่พัก 

4.1  อาจารย  เจาหนาที่ พนกังานขับรถ (9 หอง x 500 บาท x 2 คืน) 
4.2  นิสิต (พักหองรวมคิดราคาตอคน 143 คน x 100 บาท x 2 คืน) 

5.  คาเชาหองประชุม 1 วัน วันละ 1,000 บาท 
6.  คาน้ํามันรถ 
7.  คาวัสดุ 
8.  คาตอบแทนสมทบพนักงานขบัรถ (7 คน x 3 วัน x 100 บาท) 

17,160 

2,100 

3,600 

4,320 
1,080 
2,520 

9,000 
28,600 
1,000 
20,000 
1,720 

รวม  19,260  71,840 
รวมท้ังสิ้น  91,100  บาท  (เกาหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 

8.แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน กิจกรรม 
เดือนตลุาคม 2548 

1.  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ  P 
2.  ประสานงานและจัดประชุมผูเกี่ยวของ  P 
3.  ดําเนนิงานตามระยะเวลาโครงการ  P 
4.  ประเมนิผลโครงการ  P 
5.  สรุปและจัดทํารายงานสรุปโครงการ  P



71 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  รายงานผลโครงการ จํานวน  1  ฉบับ 
9.2  จํานวนนิสติเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ  80 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิตมีประสบการณดานการจัดจําแนกหมวดหมูพชืสมุนไพร (Taxonomy) 
10.2  นิสิตไดรับการกลอมเกลาจิตใจใหหวงแหนและตระหนักถงึคุณคาทรัพยากรดานพชื 

11.  ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
11.1  ที่พักไมสะดวก  มืด และนากลัว 
11.2  จํานวนวิทยากรนอยไมเพยีงพอ 

12.  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
12.1  เปลี่ยนสถานที่พกัแหงใหม 
12.2  ขอเพิ่มจํานวนวิทยากรขึ้นจาก 2 คน เปน 4 คน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 118 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําจดหมายขาวคณะเภสัชศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  และหนวยประชาสัมพนัธ  คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
ในการบริหารจัดการ ส่ิงที่สําคัญประการหนึ่งคือการส่ือสาร การส่ือสารเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะสราง 

ความเขาใจ การรับรู การเผยแพร และการติดตาม จดหมายขาวจัดเปนประดิษฐกรรมความรู (Knowledge 
Artifacts) รูปแบบหนึ่งที่สามารถเขาถึงไดงาย ในทุกโอกาส และสถานที่ ไมจําเปนตองใชอุปกรณหรือเครื่องมือ 
เทคโนโลยี เขามาเกี่ยวของ เพื่อสื่อสารความเปนไป นโยบาย และการกระตุนใหเกิดการพัฒนา การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู จึงมีความสําคัญที่จะดําเนินการจัดทําจดหมายขาวคณะเภสัชศาสตร 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อจัดทําจดหมายขาวคณะเภสัชศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2549 
5.2  เพื่อประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารของคณะเภสัชศาสตรใหกบัประชาคมมหาวิทยาลัยไดรับทราบ 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  คณะเภสัชศาสตรมีจดหมายขาวออกเผยแพร 2 เดือน / ฉบับ 
6.2  คณะเภสัชศาสตรมีชองทางประชาสัมพนัธขาวสาร การพัฒนา และการแลกเปลีย่น ให 

ประชาคมมหาวิทยาลัยไดรับทราบ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนบัสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 54,600 บาท (หาหมื่นสี่พันหกรอยบาทถวน) 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาอาหารวาง ประชุมคณะกรรมทํางานเพื่อกําหนดรูปแบบ และ 
เนื้อหาและการติดตามผลสรุปการดําเนินการ จํานวน 2 ครั้ง (30x10x2) 
2. คาจัดพิมพจดหมายขาว 7,400 บาท / ฉบับ * 6 ฉบับ 

600 

44,400 
รวม  -  45,000 

รวมท้ังสิ้น  45,000  บาท  (สี่หมื่นหาพันบาทถวน)



73 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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.  ประชุมคณะทํางาน 
จดหมายขาว 2 ครั้ง 

2.  จัดทําจดหมายขาว 
คณะเภสัชศาสตร 
เผยแพร 2 เดือน /ฉบับ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนจดหมายขาวที่เผยแพร (6 ฉบับ / ป) 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายอยูในระดับดี 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

11.1  การดําเนนิงานของจดหมายขาวไมเปนไปตามกําหนด  มคีวามลาชาในการจัดทํา  เนื่องจากขาด 
ผูรับผิดชอบทีช่ัดเจน  บุคลากรทีช่วยงานจดหมายขาวมีภาระงานอ่ืนมาก และงบประมาณใน 
การจัดทําและจํานวนพิมพนอย 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

12.1  จัดตั้งคณะกรรมการจดหมายขาวใหม  มอบหมายงานใหเหมาะสมกับภาระงานของบุคลากร 
12.2  ของบประมาณในการจัดทําเพิ่มขึน้
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 119 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการประกันคณุภาพภายในของหนวยงานยอย  คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปการศกึษา 2548 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  หนวยประกันคุณภาพการศึกษา  และหนวยงาน 
ยอยในคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ตั้งแต พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 6  เรื่องคุณภาพ 
มาตราที่ 47  48  49  และ 50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจุบัน 
คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการจัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ตามองคประกอบที่ 9  ดัชนีที่ 9.1  รวมทั้งมาตรฐานที่ 8  ตัวบงชี้ที่ 8.1  ของการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาระดับคณะวิชา  ของหนวยประกันคณุภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิชาควรจัดใหมี 
กิจกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานยอยทุกหนวยงานอยางนอยปละ 1  ครั้ง  ดังนั้น เพื่อเปนการ 
ตอบสนองตอนโยบายดังกลาว   อีกทั้งเปนการกระตุนจิตสํานึกดานการประกันคุณภาพและการพัฒนางาน 
อยางเปนระบบ  คณะเภสัชศาสตร จึงจัดใหมีโครงการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานยอย  คณะเภสัช 
ศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปการศึกษา 2546  เพื่อใหหนวยงานยอยทุกหนวยงานในคณะเภสัชศาสตร อัน 
ไดแก (1) ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  (2) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  (3) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
(4) สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร  (5) ศูนยทดสอบชีวสมมูลของยา  และ (6) หนวยประสานงานการ 
ฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ  ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองและไดรับการตรวจติดตาม 
และประเมินผลการประกันคุณภาพ 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหหนวยงานยอยทุกหนวยงานในคณะเภสชัศาสตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self- 
Assessment Report, SAR) ปการศึกษา 2548 
เพื่อตรวจติดตามและประเมนิผลการประกันคณุภาพของหนวยงานยอยทกุหนวยงานในคณะ 
เภสัชศาสตร
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  ทุกหนวยงานยอยในคณะเภสัชศาสตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2548 
6.2  ทุกหนวยงานยอยไดรับการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคณุภาพ 
6.3  ทุกหนวยงานยอยเกดิความตระหนักในเรื่องการประกันคณุภาพและถือเปนสวนหนึ่งของการ 

ปฏิบัติงาน 
6.4  ทุกหนวยงานยอยเกดิการพัฒนางานอยางเปนระบบ  ตามกระบวนการ Plan-Do-Check-Act 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนบัสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 60,600 บาท (หกหมื่นหกรอยบาทถวน) 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (1,500 บาท * 1 วัน * 18 คน) 
2. คาเอกสารและวัสดุ 
3. คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ (100 บาท * 6 วัน * 18 คน) 
4. อาหารวางคณะกรรมการ (25 บาท * 6 วัน * 18 ทาน * 2 มื้อ) 

10,000 
27,000 

10,800 
5,400 

รวม  10,000  43,200 
รวมท้ังสิ้น  53,200  บาท  (หาหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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 
หนวยงานยอยเพื่อ 
เตรียมการรับการ 
ประเมิน/ตรวจสอบ: 
รายงานการประเมิน 
ตนเอง  เอกสารหลักฐาน 
ตางๆ 
2.  ประสานงานเชญิ 
กรรมการประเมนิ/ 
ตรวจสอบ 
3.  ดําเนนิการประเมิน/ 
ตรวจสอบหนวยงานยอย 
(6 หนวยงาน หนวยงาน 
ละ 1 วัน) 
4.  สรุปและรายงานผล 
การประเมิน/ตรวจสอบ 
แกผูที่เกี่ยวของ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีรายงานการประเมินตนเองของทกุหนวยงานยอย  ปการศึกษา 2548 ของทุกหนวยงานยอย 
9.2  มีรายงานการประเมิน / ตรวจสอบของทุกหนวยงานยอย  ปการศึกษา 2548 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

11.1  ดัชนีและเกณฑที่ใชในการประเมินยังไมเหมาะสมและไมครอบคลุม (ขอมูลยอนกลับจากผู 
ประเมิน) 

11.2  หนวยงานที่รับการประเมินมีเพยีง 5 หนวยงาน คือ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  ภาควิชาเภสัช 
เคมีและเภสชัเวท  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  สํานักงานเลขานุการคณะฯ และศูนยทดสอบ 
ชีวสมมูลย 

11.3  ในสวนของการนําผลมาปรับปรุง พบวายังไมมีหลักฐานสนับสนุนที่ชดัเจนเพียงพอ เปนเพียงการ 
สัมภาษณบุคคล 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

12.1  จัดประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงดชันีและเกณฑประเมิน และสรางความเขาใจรวมกัน 
12.2  จัดกิจกรรมใหครบถวนทุกหนวยงานยอย
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 120 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการสรางความเขาใจเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  หนวยประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนนิการจดัทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ตั้งแต พ.ศ. 2542  ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 6 เรื่องคุณภาพ 
มาตราที่ 47  48  49  และ 50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจบุัน 
คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการจัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากในปจจุบัน คณะเภสัชศาสตรมีบคุลากรใหมเปนจํานวนมาก  ทั้งที่กลบัจากลาศึกษาตอและที่ 
รับเขามาใหม  ซึ่งบุคลากรเหลานี้ยังมีความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษาไมมาก  ไม 
สามารถนําเอาแนวคิดการประกันคุณภาพเขาเปนสวนหนึง่ในการปฏิบตัิงานได  นอกจากนี้ การดําเนนิงาน 
เกี่ยวกบัการประกนัคณุภาพการศึกษาตางๆ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรในคณะฯ ทกุฝาย  การ 
สื่อสารและทําความเขาใจอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคญั  ดังนั้น คณะเภสชัศาสตรจึงไดจัดใหมีโครงการสราง 
ความเขาใจเรื่องการประกนัคณุภาพการศึกษาขึ้น  เพื่อสรางความตระหนักในเรื่องการประกนัคุณภาพ 
การศึกษาใหกับบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร  โดยเฉพาะบุคลากรใหม  และเพื่อรายงานผลการดําเนนิงานที่ 
ผานมาและชี้แจงแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในปถัดไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหบุคลากรในคณะเภสัชศาสตรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

5.2 เพื่อใหบุคลากรในคณะเภสัชศาสตรรับทราบผลการดําเนนิงานที่ผานมาและแผนการดําเนินงาน 
ดานการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ 

6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 บุคลากรในคณะเภสัชศาสตรมคีวามเขาใจและความตระหนักในเรื่องการประกนัคุณภาพ 

การศึกษา 
6.2 บุคลากรในคณะเภสัชศาสตรไดรับทราบผลการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาใน 

รอบปที่ผานมา
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6.3 บุคลากรในคณะเภสัชศาสตรไดรับทราบแผนการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาใน 
ปถัดไป 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนบัสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาอาหารกลางวัน (100 บาท x 80 คน) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 80 คน x 2 มื้อ) 
3. คาเอกสารและวัสดุ  5,000 

8,000 
4,000 

รวม  5,000  12,000 
รวมท้ังสิ้น  17,000  บาท  (หน่ึงหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  ขออนุมัติโครงการและ 
ประสานงานเชญิวิทยากร 
2.  จัดการประชุมสราง 
ความเขาใจเรื่องการประกนั 
คุณภาพการศึกษา 
3.  สรุปและรายงานผลตอผู 
ที่เกีย่วของ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 50 ของเปาหมาย (เปาหมาย 80 คน)
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10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

จํานวนผูเขารวมโครงการต่ํากวาเปาหมาย  เนื่องจากบุคลากรติดภาระกิจอ่ืนๆ มาก  ไมสามารถจดัวัน 
และเวลาที่มีผูสามารถเขารวมโครงการไดพรอมกัน 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

อาจจัดเปนชวงยอยๆ มากกวา 1 ครั้ง ตามวันวางของแตละบุคคลโดยการสํารวจ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 121 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 
(Self-Assessment Report)  ของหนวยงานยอย 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายโนบายและแผน  หนวยประกันคณุภาพการศึกษา  ผูรับผิดชอบดาน 
การประกันคณุภาพของหนวยงานยอยในคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ไดดําเนนิการจัดทําระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

การศึกษา  ตั้งแต  พ.ศ.  2542  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  หมวดที่  6  เรื่องคุณภาพ 
มาตราที่  47   48    49  และ  50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย   ซึง่ในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจบุัน 
คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการจัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรจะจดัใหมีการประเมินคณุภาพภายในของหนวยงานยอย  ประจําป 
การศึกษา 2548  ไดแก (1) ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  (2) ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม  (3) ภาควิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัติ  (4) สํานักงานเลขานกุารคณะเภสัชศาสตร  (5) ศูนยทดสอบชีวสมมูลของยา  และ (6) หนวย 
ประสานงานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ  จึงมีความจําเปนที่ตองแนะแนวใหบุคลากรในแต 
ละหนวยงานยอยมีความรูความเขาใจและสามารถจัดเตรยีมรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report) ได  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงไดจัดใหมีโครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงานยอย 
ขึ้น  เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ มีความรู ความเขาใจ  และสามารถจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง 
เตรียมพรอมรับการตรวจติดตามและประเมนิผลการประกนัคุณภาพประจําปการศึกษา 2548 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหบุคลากรในคณะเภสัชศาสตรมีความรูความเขาใจในการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 
(Self-Assessment Report) 

5.2  เพื่อใหหนวยงานยอยในคณะเภสชัศาสตรทราบแนวทางในการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 
(Self-Assessment Report) เตรียมพรอมรับการตรวจติดตามและประเมินผล  ประจําปการศึกษา 
2548 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  ผูที่เกีย่วของมีความเขาใจในการจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง
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6.2  หนวยงานยอยทกุหนวยงานมีแนวคิดในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและสามารถ 
จัดเตรยีมรายงานการประเมนิตนเองได 

7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนบัสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 4,400 บาท (เกาพันสี่รอยบาทถวน) 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาตอบแทนวิทยากร (300 บาท * 3 ชั่วโมง) 
2. คาอาหารกลางวัน (100 บาท * 20 คน) 
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท * 20 คน * 2 มื้อ) 
4. คาเอกสารและวัสดุ 
5. คาของที่ระลึก 

5,000 

900 
2,000 
1,000 

500 
รวม  5,000  4,400 

รวมท้ังสิ้น  9,400  บาท  (เกาพันสี่รอยบาทถวน) 
(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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 
หนวยงานยอยเพื่อสํารวจ 
วันที่เหมาะสมในการจัด 
โครงการ 
2.  ประสานงานเชญิวิทยากร 
3.  ดําเนนิการประชุม 
4.  สรุปและรายงานผลตอผู 
ที่เกีย่วของ
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9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 50 ของเปาหมายที่ตั้งไว (เปาหมาย 20 ทาน) 
9.2  มี-ราง- รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2548 ของทุก 

หนวยงานยอยในคณะเภสัชศาสตรจํานวน 6 เลม 
10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี 
11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
โครงการนี้ไดรับการบรรจุไวในแผนฯ แตไมไดจัดเมื่อปงบประมาณ 2548 เนื่องจากปรับเปลี่ยนผูบริหาร 
ที่รับผิดชอบ 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 122 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมนิการประกันคณุภาพของหนวยงานยอย 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนนิการจดัทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ตั้งแต พ.ศ. 2542  ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 6 เรื่องคุณภาพ 
มาตราที่ 47  48  49  และ 50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจบุัน 
คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการจัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร จะจดักิจกรรมประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับภาค  ประจําป 
การศึกษา 2548  จึงเห็นควรใหมกีารจัดโครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 
ระดับภาคข้ึน  เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ มีความเขาใจและความพรอมในการรับการประเมนิการประกนั 
คุณภาพ  อีกทั้งยังเปนโอกาสดใีนการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานยอย  เพื่ออภิปราย 
ถึงจุดแข็ง  จุดออน  และแนวทางปรับปรุงแกไขตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร    ในการรับการประเมินการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ปการศึกษา 2548 

5.2  เพื่อนําเสนอผลการประเมนิคุณภาพภายในของหนวยงานยอยในคณะเภสัชศาสตรปการศึกษา 
2548 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  บุคลากรในคณะเภสัชศาสตรมคีวามพรอมในการรับการประเมินการประกันคณุภาพภายใน 

ระดับภาค/หนวยงานยอย  ปการศกึษา2547 
6.2  หนวยงานยอยทกุหนวยงานไดนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  อภิปรายถึงจุดแข็ง 

จุดออน และรวมกันหาแนวทางแกไข 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)
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เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนบัสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถวน) 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาอาหารกลางวัน (70 บาท * 80 คน) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (15 บาท * 80 คน * 2 มื้อ) 
3. คาเอกสารและวัสดุ  2,000 

5,600 
2,400 

รวม  2,000  8,000 
รวมท้ังสิ้น  10,000  บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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.  ประสานงานเพื่อกําหนด 
วันจัดประชุม 
2.  จัดการประชุม 
3.  สรุปและรายงานผลตอผู 
ทีเกีย่วของ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 50 ของบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในเกณฑดี 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

จํานวนผูเขารวมโครงการต่ํากวาเปาหมายเนื่องจากบุคลากรมีภาระงานอ่ืนมาก 
ไมสามารถกําหนดวันที่มีผูเขารวมโครงการพรอมกนัจํานวนมากได 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

อาจดําเนนิการจัดในลกัษณะรายภาค
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 123 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการตรวจติดตามและประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร  ประจําปการศึกษา 2548 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  หนวยประกันคณุภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

การศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่ 47  48  49  และ 
50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจุบัน  คณะเภสชัศาสตรได 
ดําเนินการจัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  หนึ่งในกิจกรรมการ 
ประกันคณุภาพการศึกษาดงักลาว คือ การจัดกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการประกนัคุณภาพ 
การศึกษาของคณะเภสัชศาสตร  ซึ่งเปนกจิกรรมที่สงผลใหคณะเภสัชศาสตรไดรับขอมูลยอนกลับอันเปน 
ประโยชนอยางสงูตอการปรับปรงุ / พัฒนาการดําเนินงานใหดียิง่ขึ้นอยางเปนระบบ 

คณะเภสัชศาสตรจึงไดจัดใหมีโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศกึษา 
คณะเภสัชศาสตรขึ้นอีกวาระหนึ่ง  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) 
ของคณะเภสัชศาสตร  และเพื่อตรวจตดิตามและประเมินผลการประกันคณุภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2548 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self-Assessment  Report,  SAR)  ของคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2548 

5.2  เพื่อตรวจติดตามและประเมนิผลการประกันคณุภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2548 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  คณะเภสัชศาสตรมีกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2548 

6.2  คณะเภสัชศาสตรมีขอมูลยอนกลบัจากคณะกรรมการ  เพือ่นํามาปรับปรุงการดําเนินงานของ
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คณะฯ ใหดียิ่งขึน้ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน) 

เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนบัสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 23,600 บาท (สองหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาเดินทางกรรมการผูทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (4,000 * 2 คน) 
2. คาที่พักกรรมการผูทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (1,000 บาท  * 2 

คืน * 2 คน) 
3. คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (2,000 บาท * 

2 วัน * 2 คน) 
4. คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ (1,500 บาท * 2 วัน * 

2 คน) 
5. คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ (100 บาท * 2 วัน * 4 คน) 
6. คาอาหารวางคณะกรรมการ (25 บาท * 2 วัน * 4 ทาน * 2 มื้อ) 
7. คาเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ 
8. คาของที่ระลึกคณะกรรมการ (500 บาท * 4 คน) 
9. คาตอบแทนลวงเวลา (100 บาท * 6 คน * 2 วัน) 
10. คาเอกสารและวัสดุ 
11. คาอาหารวางผูเขารวมรับฟงการนําเสนอ SAR และผลการประเมิน/ 

ตรวจสอบ (20 บาท * 2 วัน * 80 คน) 

8,000 
4,000 

10,000 

8,000 

6,000 

800
400 
2,000 
2,000 
1,200 

3,200 

รวม  22,000  23,600 
รวมท้ังสิ้น  45,600  บาท  (สี่หมื่นหาพันหกรอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

ประชุมผูทีเ่กีย่วของในการ 
จัดทํารายงานการประเมิน 
ตนเองของคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2548 
จัดทํารายงานการประเมิน 
ตนเองของคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2548 
ติดตอประสานงาน 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ทั้งจากภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย 
กิจกรรมการตรวจติดตาม 
และประเมินผลการประกัน 
คุณภาพการศึกษาคณะ 
เภสัชศาสตร  ประจําป 
การศึกษา 2548 
จัดทํารายงานการประเมิน 
ตนเอง/ตรวจสอบของคณะ 
เภสัชศาสตร  ประจําป 
การศึกษา 2548
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คณบดนีําเสนอผลการ 
ประเมินตนเอง/ตรวจสอบ 
ของคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2548 ใน 
ที่ประชุมกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  รายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร  ปการศึกษา 2548 
9.2  รายงานการประเมิน / ตรวจสอบของคณะเภสัชศาสตร  ปการศึกษา 2548 
9.3  จํานวนผูเขารวมรับฟงผลการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามากกวา 

รอยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด 
10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี 
11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
11.1 จํานวนผูเขารับฟงการนําเสนอผลการประเมินตนเองและผลการประเมิน/ตรวจสอบต่ํากวา 

เปาหมาย  เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก 
11.2 การจัดระบบเอกสาร/หลักฐานเพื่อรับการตรวจสอบทําไดไมดี (ขอมูลยอนกลับจากผูประเมิน) 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

จัดระบบเอกสาร/หลักฐานใหเปนระบบมากขึ้น
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2548 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 124 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงคูมือการประกันคณุภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  และหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนนิการจดัทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ตั้งแต พ.ศ. 2542  ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 6 เรื่องคุณภาพ 
มาตราที่ 47  48  49  และ 50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจบุัน 
คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการจัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาเปนเครื่องมือสําคญัทีจ่ะทําใหบคุลากรในหนวยงานมีความเขาใจใน 
แนวคิดและแนวปฏิบัติของกจิกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเภสัชศาสตรไดจัดทําคูมือการประกัน 
คุณภาพการศึกษาขึน้เปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2542  บัดนี้ไดเวลาสมควรทีจ่ะทําการปรับปรุงคูมือดังกลาวเพื่อ 
ความเปนปจจุบัน  ดังนั้น คณะเภสชัศาสตรจึงไดจัดโครงการปรับปรุงคูมือการประกันคณุภาพการศึกษาคณะ 
เภสัชศาสตร ขึ้น  เพื่อใหการดําเนนิงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทันตอการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ 
ภายใน  รอบปการศึกษา 2548 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1  มีคูมือการประกันคณุภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตรที่เปนปจจุบนั 
6.2  บุคลากรคณะเภสัชศาสตรมคีวามเขาใจในแนวคิดและกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาของ 

คณะเภสัชศาสตรมากขึ้น 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)



91 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาใชจายในการจัดพิมพคูมือประกันคุณภาพการศึกษา  10,000 
รวม  10,000  - 

รวมท้ังสิ้น  10,000  บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 
(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 

ประชุมหารือคณะกรรมการ 
ประกันคณุภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตรเพื่อ 
กําหนดแนวทางการปรับปรุง 
คูมือ 
ดําเนินการปรับปรุงคูมือ 
จัดพิมพและเผยแพร 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีคูมือการประกันคณุภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ไมมี 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-



92 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 125 
2.  ชื่อโครงการ  โครงการติดตามบณัฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ปการศึกษา 2549 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

การศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่ 47  48  49  และ 
50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจุบัน  คณะเภสชัศาสตรได 
ดําเนินการจัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  หนึ่งในกิจกรรมการ 
ประกันคณุภาพการศึกษาที่คณะเภสัชศาสตรไดดําเนนิการอยางตอเนื่อง คือ การติดตามบณัฑติและประเมนิ 
ความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 

การติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต เปนกิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศกึษาของสํานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานที่ 
1 ดานคุณภาพบัณฑิต  ขอ 1.2  กําหนดใหคณะวิชาสํารวจความพึงพอใจของนายจางภายใน 1 ปที่บัณฑิต 
สําเร็จการศกึษา  และตามดัชนีประเมินและเกณฑการตัดสินระดับคณะวิชา สําหรับประเมนิกิจกรรมการ 
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในของหนวยประกนัคณุภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  องคประกอบที่ 2 การเรียน 
การสอน ดัชนทีี่ 1 หลักสูตร  กําหนดใหคณะวิชามีการประเมินหลกัสูตรโดยบัณฑติทีจ่บการศกึษาจากหลักสูตร 
นั้นๆ  ดวยเหตุนี้  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร  จึงไดจดัให 
มีการติดตามความพึงพอใจของบณัฑิตและผูใชบณัฑติทีจ่บการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัย 
นเรศวร ขึ้นตอเนื่องจากปที่แลว  เพื่อใหไดขอมูลสําหรับพฒันาการเรียนการสอนใหสอดคลองกบัความตองการ 
ของสังคมยิ่งขึ้นตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อติดตามผลผลิตของคณะเภสชัศาสตร  ประจําปการศกึษา 2549 
5.2  เพื่อติดตามความพึงพอใจของผูใชเภสัชศาสตรบณัฑิต  เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  และวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  ปการศึกษา 2549
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  คณะเภสัชศาสตรมีการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
6.2  คณะเภสัชศาสตรมีขอมูลยอนกลบัทั้งจากบณัฑิตและผูใชบัณฑิตของตน  ในการปรับปรุง 

หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) 

เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนบัสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาเอกสารและวัสดุ 
2. คาใชจายในการจัดสงแบบสอบถาม 

4,000 
1,000 

รวม  4,000  1,000 
รวมท้ังสิ้น  5,000  บาท  (หาพันบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 
ประสานงานกบัฝายกจิการ 
นิสิตและหลักสตูรระดับ 
บัณฑิตศึกษา  เพื่อขอชื่อ 
และที่อยูบัณฑิตและ 
มหาบัณฑติทีจ่บการศกึษา 
ในปการศกึษา 2547 
จัดทําและสงแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูล 
รายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ
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9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
สรุปรายงานการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ปการศึกษา 2549 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

- 
11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 126 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการประเมนิหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเรจ็การศึกษา 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  และหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนนิการจดัทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ตั้งแต พ.ศ. 2542  ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 6 เรื่องคุณภาพ 
มาตราที่ 47  48  49  และ 50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจบุัน 
คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการจัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

ตามปฏิบัติการที่ดีของดชันทีี่เกี่ยวของกับหลักสูตร (2.1) ในองคประกอบคณุภาพที่เนนกระบวนการ 
ตามแนวทางการประเมินคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  สถาบนัอุดมศึกษาตองมีการพัฒนา 
หลักสูตรทีเ่ปดสอนทุกหลักสูตรใหสอดคลองกบัความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพ  มีการประเมนิ 
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ  มีการบริหารหลักสตูรอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหทนัตอการ 
เปลี่ยนแปลง  การประเมินหลกัสูตรเปนสวนสําคัญอันสงผลตอปฏิบัติการที่ดี  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงจัด 
โครงการประเมนิหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเรจ็การศึกษาทุกหลกัสูตรขึ้น  เพื่อใหเกิดขอมูลยอนกลับจาก 
ผูเรียน  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาหลกัสูตรใหทันสมัย  เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ 
สังคมตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อประเมนิคุณภาพหลักสูตรในมุมมองของนิสิตที่กําลังจะสําเรจ็การศึกษาในปการศึกษา 2548 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1  มีการประเมนิหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเรจ็การศึกษาทุกหลักสตูร 
6.2  คณะเภสัชศาสตรมีขอมูลยอนกลบัจากนิสิตเพื่อพัฒนาหลกัสูตรใหสอดคลองกับความตองการ 

ของสังคม 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 

เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนบัสนนุการ
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จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาเอกสารและวัสดุในการจัดทําแบบเกบ็ขอมูล 
2. คาใชจายในการประมวลและวิเคราะหผล 

5,000 
2,000 

รวม  5,000  2,000 
รวมท้ังสิ้น  7,000  บาท  (เจ็ดพันบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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 เพื่อรับทราบ 
เวลาที่เหมาะสมในการเก็บ 
ขอมูล 
2.  จัดทําแบบเก็บขอมูล 
3.  ดําเนนิการเก็บขอมูลจาก 
นิสิตชัน้ปสุดทายของแตละ 
หลักสูตร 
4.  วิเคราะหขอมูลและ 
รายงานตอผูที่เกี่ยวของ 
9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

สรุปรายงานการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร 
10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

- 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 127 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะเภสัชศาสตร  ปงบประมาณ 2549 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  งานนโยบายและแผน 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ตอเนื่องกนัมาตั้งแตเริ่ม 

กอตั้งคณะฯ  และไดมีการดําเนนิงานตามแผนงานมาโดยตลอด  อยางไรก็ตาม ยังขาดการติดตามและประเมิน 
แผนงานอยางสมํ่าเสมอ  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร จึงจัดใหมีโครงการโครงการติดตามและประเมนิแผนงานของ 
คณะเภสัชศาสตร  ปงบประมาณ 2549 ขึ้นทุก 3 เดือน  เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบผลการดําเนินงานตาม 
แผนงาน  และสามารถประเมนิแผนงานเปนขอมูลยอนกลบัเพื่อใหผูบริหารวิเคราะหความเหมาะสมของ 
แผนงานไดอยางทนัเหตุการณ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อติดตามการดําเนนิงานตามแผนงานของคณะเภสชัศาสตร  ปงบประมาณ 2549 
5.2 เพื่อประเมนิแผนงานของคณะเภสัชศาสตร  ปงบประมาณ 2549 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  คณะเภสัชศาสตรมีการติดตามและประเมนิแผนงานอยางสม่ําเสมอ 
6.2  ผูบริหารคณะเภสัชศาสตรมีขอมูลชวยในการตัดสนิใจอยางทันเหตุการณ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาเอกสารและวัสดุ  5,000 
รวม  5,000  - 

รวมท้ังสิ้น  5,000  บาท  (หาพันบาทถวน) 
(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  ประมวลโครงการทีท่ํา 
การติดตามในแตละไตรมาศ 
2.  จัดสงแบบสํารวจเพื่อ 
ติดตามโครงการ 
3.  จัดทําสรปุรายงานตอที่ 
ประชุมกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร  ซึ่งมีสวนของการติดตามและประเมิน 
แผนงานปรากฏอยู  ทุก 3 เดือน 

10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

การสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินแผนงานลาชากวากําหนด  เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการ 
ตอบแบบสอบถามลาชา 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

หามาตรการเรงรัดผูรับผิดชอบโครงการใหตอบแบบสอบถามตามกําหนด เชน การโทรศัพทติดตามทุก 
วันเมื่อพนกําหนดสง
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 128 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ และการวัดผลสัมฤทธิใ์นการ 
ปฏิบัติงาน 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  และงานนโยบายและแผน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนนิงานตามแผนกลยทุธคณะเภสัชศาสตร  ซึ่งมีความ 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวทิยาลัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาโดยตลอด  ใน 
ปจจบุันไดดําเนินงานตามแผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  ซึ่งบัดนีใ้กลสิน้สุดระยะ 
ดําเนินการของแผนฯ แลว  จึงมีความจําเปนตองเตรยีมการเพื่อจัดทําแผนกลยทุธระยะตอไป 

การวางแผนกลยุทธและการวัดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเปนเรื่องทีต่องการความรูความเขาใจอยาง 
ถองแท  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงจัดใหมีโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการดังกลาวขึน้  เพื่อใหผูบริหาร 
คณาจารย  และเจาหนาที่ที่สนใจไดรับความรูจากผูเชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนกลยุทธ  เปนการเตรียมความ 
พรอมสําหรับการจัดทําแผนกลยุทธคณะเภสชัศาสตร พ.ศ. 2550-2554 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเสริมสรางความเขาใจในเรื่องการวางแผนกลยุทธใหกบัผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ 
ที่สนใจ 

5.2  เพื่อเตรียมความพรอมในการวางแผนกลยทุธคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2550-2554 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1  ผูบริหาร  คณาจารย  และเจาหนาทีท่ี่สนใจมีความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนกลยุทธและ 
การวัดผลสัมฤทธิ์ 

6.2  คณะเภสัชศาสตรมีความพรอมในการจัดทําแผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2550-2554 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 27,000 บาท 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) จํานวน 16,000 บาท
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาเดินทางวิทยากร (4,000 บาท x 2 คน) 
2. คาที่พักวิทยากร 
3. คาอาหารกลางวัน (150 บาท x 2 วัน x 30 คน) 
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 4 มื้อ x 30 คน) 
5. คาเอกสารและวัสดุ 
6. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 12 ชั่วโมง) 
7. คาเลี้ยงรับรองวิทยากร 
8. คาของที่ระลึกวิทยากร 

8,000 
2,000 
9,000 
3,000 
6,000 

12,000 
3,000 
1,000 

รวม  27,000  16,000 
รวมท้ังสิ้น  43,000  บาท  (สี่หมื่นสามพันบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  ประสานงานในการเชญิ 
วิทยากร 
2.  จัดการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ (2 วัน) 
3.  การติดตามความเขาใจ 
และการประสานงาน 
4. สรุปรายงานผลการจัด 
โครงการตอผูที่เกีย่วของ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 ของเปาหมาย (เปาหมาย 30 คน) 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 129 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  และงานนโยบายและแผน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนนิโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายใตแผนปฏิบัตกิาร 

ประจําปตามนโยบายของมหาวทิยาลัย  ซึง่เปนแผนฯ ทีถ่ายทอดมาจากแผนกลยทุธคณะเภสัชศาสตร  ที่ 
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวทิยาลัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาโดยตลอด 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนนิงานเปนไปอยางตอเนื่อง  คณะเภสัชศาสตรจึงจัดใหมีโครงการจัดทําแผน 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 ขึ้น  เพื่อเปดโอกาสใหบคุลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ 
ดังกลาว 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2550 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

คณะเภสัชศาสตรมีแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2550 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) จํานวน 13,000 บาท (หนึ่งหมืน่สามพันบาท 
ถวน) 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาอาหารกลางวัน (100 บาท x 80 คน) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 2 มื้อ x 80 คน) 
3. คาเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม  1,000 

8,000 
4,000 

รวม  1,000  12,000 
รวมท้ังสิ้น  13,000  บาท  (หน่ึงหมื่นสามพันบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  ประสานงานเพื่อกําหนด 
วันและสถานทีจ่ัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 2549 
2.  ดําเนนิการประชุม 
3.  สรุปและจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 2550 เสนอตอ 
ผูที่เกีย่วของ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 50 ของเปาหมาย (เปาหมาย 80 คน) 
9.2  มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

ผูรับผิดชอบโครงการเริ่มดําเนินงานลาชากวาทีค่วร  ทําใหการสงโครงการตางๆ เพื่อบรรจุใน 
แผนฯ ของบุคลากรเปนไปอยางเรงรีบ 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

เริ่มดําเนินการประชาสัมพันธและสงแบบฟอรมเสนอโครงการใหเร็วขึ้น
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 130 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (2550-2554) 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  และงานนโยบายและแผน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากแผนยทุธศาสตร 5 ป (2545-2549) จะสิ้นสุดลง และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ในแวดวงการ 

ศึกษา ทั้งที่เปนปจจัยภายใน และปจจยัภายนอก สงผลกระทบตอการดําเนินการทุกองคกร คณะเภสัชศาสตร 
จึงเล็งเหน็ความจําเปนที่จะตองมีการระดมสมองเพื่อกําหนดทิศทาง การพัฒนาของคณะเภสัชศาตรทั้งในสวนที่ 
เกี่ยวของกบัโครงสราง การจัดการภายในคณะ บทบาท หนาที่ เปาประสงค และเปาหมาย เพื่อเปนทิศทางหลัก 
ใหกับหนวยงานยอยในคณะ และเปนเสมือนแมบทและเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ขององคกร 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อจัดทําแผนยทุธศาสตร 5 ป (2550-2554) 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

คณะเภสัชศาสตรมีแผนยทุธศาสตร 5 ป (2550-2554) 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 19,000 บาท 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) จํานวน 2,250 บาท 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาอาหารกลางวัน (100 บาท x 80 คน) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25บาท x 2มื้อ x 80 คน) 
3.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(การประชุมระดับคณะกรรมการคณะฯ) 
(30 บาท x 15 คน x 5มื้อ) 
4. คาเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม 

8,000 
4,000 

7,000 

2,250
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รวม  19,000  2,250 
รวมท้ังสิ้น  21,250  บาท  (สองหมื่นหน่ึงพันสองรอยหาสบิบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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.  การประชุมระดับ 
คณะกรรมการฯ 
2. การประชุมชี้แจงระดับ 
คณะ 
3.  ดําเนนิการจดัทําแผน 
4.  จัดทํารูปเลม และ 
เผยแพร 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 60 ของเปาหมาย (เปาหมาย 80 คน) 
9.2  มีแผนยุทธศาสตร 5 ป (2550-2554) 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-



106 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 131 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการผูบริหารพบบคุลากรคณะเภสัชศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  และงานนโยบายและแผน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
การบริหารโดยมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญขององคกรที่ประสบความสําเร็จ การที่บุคลากรมีสวนรวมรับ 

ฟงผลการดําเนินงานของผูบริหารและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานดาน 
ตางๆ ทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งและทุมเทในการทํางานเพื่อองคกร  มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายที่ 
ชัดเจนในการบริหารงานโดยมีสวนรวม  คณะเภสัชศาสตรซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยไดรับนโยบาย 
นี้มาถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาโดยตลอด  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงจัดโครงการผูบริหารพบบุคลากรขึ้น  เพือ่ 
เปดโอกาสใหผูบริหารไดนําเสนอผลการดําเนินงาน  รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรเกี่ยวกับ 
การบริหารงาน  และเปนกิจกรรมเพื่อใหเกิดการบริหารงานแบบมีสวนรวมของบุคลกรในคณะฯ 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเปนเวทใีหผูบริหารนําเสนอผลการดําเนินงาน รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก 
บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานดานตางๆ ของคณะเภสัชศาสตร 

5.2  เพื่อเปดโอกาสใหบคุลากรมีสวนรวมในการบรหิารงานของคณะเภสชัศาสตร 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1  บุคลากรคณะเภสัชศาสตรไดรับทราบผลการดําเนินงานของผูบริหาร 
6.2  ผูบริหารไดรับทราบความคิดเหน็และขอเสนอแนะของบุคลากรคณะเภสชัศาสตร 
6.3  คณะเภสัชศาสตรมีการบรหิารงานโดยมีสวนรวมของบคุลากร 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) จํานวน 14,000 บาท
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 80 คน) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 2 มื้อ x 80 คน) 
3. คาเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม  2,000 

2,400 
4,000 

รวม  2,000  6,400 
รวมท้ังสิ้น  8,400  บาท  (แปดพันสี่รอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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.  ประสานงานกับผูบริหาร 
เพื่อกําหนดวันประชุม 
2.  ดําเนนิการประชุม (1 วัน) 
3.  สรุปและรายงานผลตอผู 
ที่เกีย่วของ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 50 ของเปาหมาย (เปาหมาย 80 คน) 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2548 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 132 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการแผนงานสรางเสริมสุขภาพในคณะเภสัชศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะทํางานสรางเสริมสุขภาพในคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลยันเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
จากการทีก่ลุมคณะทํางานเภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) ซึ่งประกอบดวยตัวแทน 

จากคณะเภสัชศาสตร 12 สถาบันทั่วประเทศไทย  ไดรับเงนิทุนสนับสนนุจํานวนหนึ่งจากสํานักงานกองทนุ 
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินการปรบัเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมในเรื่องการสรางเสริม 
สุขภาพในคณะเภสัชศาสตรและชุมชนโดยรอบ  อันจะสงผลระยะยาวใหเภสัชกรยุคใหมมีแนวคดิที่ดใีนดานการ 
สรางมากกวาการซอมสุขภาพ นั้น 

แผนงานสรางเสริมสุขภาพในคณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมตัิงบประมาณดําเนนิการเมื่อป 2547 และ 
ไดรับการสนับสนนุตอเนื่องในป 2548 เปนปที่ 2 ซึ่งในปทีผ่านมาไดเพิ่มเปาหมายการสรางเสริมสุขภาพจาก 
นิสิตเปนบุคลากรและเครือขาย เพื่อใหเกิดการขยายผลการปรับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพใหเกิดแกบุคลากร 
ซึ่งการดําเนินงานกจิกรรมของแผนงานสรางเสริมสุขภาพคอนขางประสบความสําเรจ็โดยไดรับความสนับสนนุ 
จากคณะผูบริหาร และไดรับความรวมมือ ความสนใจเขารวมกิจกรรมจากคณาจารย บุคลากรในคณะเภสัช 
ศาสตร  และเครือขายจากหนวยงานภายนอกคณะ เปนไปดี  ดังนั้น คณะทํางานสรางเสริมสุขภาพในคณะ 
เภสัชศาสตร จงึไดเสนอโครงการของแผนงานสรางเสริมสขุภาพในคณะเภสัชศาสตร เพื่อบรรจใุนแผนปฏิบัติ 
การประจําป 2549 ของคณะเภสัชศาสตรตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 สงเสริมกจิกรรมสรางเสริมสุขภาพในหมูนิสิต  ใหนิสิตมีประสบการณในการสรางเสริมสุขภาพ 
สามารถประยุกตใชแนวคิดดานการสรางเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน รวมทั้งสนับสนุนการสราง 
เครือขายสรางเสริมสุขภาพในหมูนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.2 ปรับเปลีย่นแนวคิดของบุคลากรในคณะเภสชัศาสตรเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ  ใหบุคลากรมี 
ความรู  และความตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ  และมีแนวคิดที่ดเีกี่ยวกับ 
การสรางเสริมสุขภาพ 

5.3 เปนกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูในการปรับเปลีย่นแนวคิดดานการสรางสริมสุขภาพของนิสิต 
และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผลที่ไดรับจากโครงการนี้สามารถแบงไดเปนผลระยะสั้นและผลระยะยาว 
ผลระยะสั้น: นิสิตและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีแนวคิดที่ดเีกีย่วกับการสราง 

เสริมสุขภาพ  มีความตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ    มีกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดสุขภาพดี 
เกิดขึ้นภายในคณะฯ 

ผลระยะยาว:  บัณฑิตเภสัชศาสตรมทีัศนะใหมในการใหบริการเภสัชกรรมที่เนนการสรางเสริมมากกวา 
การซอมสุขภาพ มีองคความรูและความมั่นใจในการใหบริการสรางเสริมสุขภาพและสรางเสริมสมรรถนะในการ 
ดูแลสุขภาพของตนเองในชุมชนสามารถทํางานในลักษณะเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางสังคมสุข 
ภาวะ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เปนงบประมาณสนับสนนุจากสํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนเงิน 
ประมาณ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

โครงการยอยที่ 1 โครงการชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) (โครงการตอเนื่อง)  200,000 บาท 
โครงการยอยที่ 2 โครงการเสวนาสรางเสริมสุขภาพ (โครงการตอเนื่อง)  50,000 บาท 
โครงการยอยที่ 3 โครงการกลุมรักษสุขภาพ (บุคลากร) (โครงการตอเนื่อง)  200,000 บาท 
โครงการยอยที่ 4 โครงการตรวจติดตามการดําเนินงานของแผนงาน (โครงการตอเนื่อง)  50,000 บาท 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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.  กิจกรรมชมรมรักษ 
สุขภาพ (นิสิต) 

2.  กิจกรรมเสวนาสรางเสริม 
สุขภาพ 

3.  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ 
(บุคลากร) 

4.  กิจกรรมตรวจติดตามการ 
ดําเนินงานของแผนงาน
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9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขาโครงการมากกวารอยละ 70 ของเปาหมาย 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 133 

2.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงและพัฒนาหองอานหนงัสือ 

3.  ผูรับผิดชอบ  หองอานหนังสือ 
5.  หลักการและเหตุผล 

หองสมุดเปนแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และสรรพวิชาความรู ตางๆ ไวมากมาย 
เพื่อใหบริการแกผูใชบริการ  ไดศึกษาคนควา  วิจัย    หากมีการปรับปรุงและพัฒนาหองอานหนังสือ  ใหมีความ 
พรอมและเอ้ือตอการเขาถึงองคความรูแลวนั้น  ผูใชบรกิารจะคนหาและเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหผูใชบรกิารสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร สารสนเทศของหองอานหนงัสือไดอยาง 
สะดวกรวดเร็ว 

5.2  เพื่อความสะดวกในการคนหาหนงัสือของผูใชบรกิาร 
5.3  เพื่อเปนการประชาสัมพนัธเกี่ยวกบัความกาวหนาของหองอานหนังสือ 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  ผลทางตรง  ผูใชบรกิารไดรับขอมูล ขาวสารและสารสนเทศทีต่องการไดครบถวนถูกตอง 

สมบูรณ และประหยัดเวลาในการคนหาทรพัยากรสารนเิทศ 
6.2  ผลทางออม  เมื่อผูใชบริการไดรับขอมูล ขาวสารและสารสนเทศที่ตองการไดครบถวน 

ถูกตอง สมบูรณ สงผลใหประสิทธิภาพในการเรยีนการสอนดีขึ้น นกัศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาออกไปเปนบัณฑิต 
ที่มีศักยภาพสูง 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา กองทนุสินทรัพย- 
ถาวร หมวดครุภัณฑ จํานวน 32,500 บาท (สามหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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. ปรับปรุงระบบการสืบคน 
ทรัพยากรสารนเิทศโดยการ 
ทําบัตรรายการหนังสือ 
2. ปรับปรุง web page หอง 
อานหนังสือ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
- 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

- 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ 134 

2. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําโตะวางเครื่องชั่งสารเคมีประจําหอง ภ. 5204 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายบรหิาร 
4. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในขณะนี้ คณะเภสัชศาสตร ไดมีการติดตั้งเครื่องชั่งสารเคมีสําหรับใชในการเรียนการสอนไวที่ 
หอง ภ.5204  ซึ่งอยูที่ชั้น 1 ของอาคาร 5 แตเนื่องจากบริเวณดังกลาวมีความชื้นสูงมาก ทําใหเกิดความเสียหาย 
ตอเครื่องชั่งจํานวนมาก คณะฯจึงมีความประสงคที่จะยายเครื่องชั่งจากหอง ภ. 5204 ไปยังหอง ภ.5204  ซึ่ง 
เปนเดิมหองพักนักวิทยาศาสตร และไมมีโตะสําหรับวางเครื่องชั่ง  ดังนั้น คณะฯจึงจําเปนตองมีการจัดทําโตะ 
สําหรับวางเครื่องชั่งจํานวน 25 เครื่อง ในหองดังกลาว 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อจัดทําโตะวางเครื่องชัง่สารเคมปีระจําหอง ภ. 5204 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 มีโตะวางเครื่องชั่งสารเคมีที่มัน่คงและแข็งแรง 

6.2 ลดการเสียหายของเครื่องชั่งสารเคมี 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

งบประมาณเงินรับฝาก – โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชนบท จํานวนประมาณ  62,500.- บาท 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ 

2. จัดทําโตะวางเครื่องชัง่
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9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีโตะที่เพยีงพอสําหรับการวางเครื่องชั่งสารเคมีจํานวน  25  เครื่อง 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 ลดการเสียหายของเครื่องชั่งสารเคมี 

10.2 ประหยัดงบประมาณทีใ่ชในการซอมแซมเครื่องชั่งสารเคมี 
11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานม 

(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรคท่ีอาจ 

เกดิขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 135 

2. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําทางระบายน้ําทิ้งพรอมฝาปดบรเิวณลานจอดรถที่ 1 และ 4 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายบรหิาร 
4. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในปจจุบันมีการใชบริการลานจอดรถที่ 1 (บริเวณหนาธนาคารกรุงศรีอยุธยา) และลานจอด 
รถที่ 4 (บริเวณหลังอาคาร 5) กันเปนจํานวนมาก แตในบรเิวณดังกลาวยังไมมีการจัดทําทางระบายน้ําทิ้งที่ 
สมบูรณ กอปรกบัรองระบายน้ําเดิมเกิดการอุดตนั ทําใหเกิดการขังของน้ําเปนจํานวนมาก ทําใหเกดิปญหากับ 
ผูใชลานจอดรถ ดังนั้น คณะฯจึงมีแผนทีจ่ะจดัทําทางระบายน้ําทิ้งพรอมฝาปดใหมเพื่อปองกนัการอุดตันของทอ 
และการขังของน้ําในบรเิวณดงักลาว 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อทําทางระบายน้ําทิ้งพรอมฝาปดบริเวณลานจอดรถที่ 1 และ 4 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 ลดการขังของน้ําฝนทีบ่ริเวณลานจอดรถที่ 1 และ 4 

6.2 ลดการเกดิอุบัติเหตุและความเสยีหายตางๆที่อาจเกิดขึ้น ณ บริเวณลานจอดรถที่ 1 และ 4 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เปนคาวัสดุ จํานวนประมาณ  25,000.- บาท 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ 

2. ขุดลอกรองระบายน้ําเดิม
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ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 
3. จัดทําทางระบายน้ําทิ้ง 
ใหม
9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 

ทางระบายน้ําทิ้งพรอมฝาปดบรเิวณลานจอดรถที่ 1 และ 4 
10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ลดการขังของน้ําฝนที่บรเิวณลานจอดรถที่ 1 และ 4 

10.2 ลดการเกิดอุบัตเิหตุที่อาจเกิดขึน้ ณ บริเวณลานจอดรถที่ 1 และ 4 
11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรคท่ีอาจ 
เกดิขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 136 

2. ชื่อโครงการ  งานปรับปรุงสีภายในหอง ภ.2103 และ ภ. 3302 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายบรหิาร 
4. หลักการและเหตุผล 

หอง ภ.2103 เปนหองประชุมภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท โดยมีผนังดานหลังติดกับหองเก็บ server 
ของคณะฯ ซึ่งเปนหองที่ตองมีการเปดเครื่องปรับอากาศอยูตลอดเวลา ทําใหหองมีความชื้นสูง และความชื้นนี้ 
ไดแพรผานมายังหอง ภ.  2103  สงผลใหมีราเจริญเติบโตอยูเปนจํานวนมาก อันจะสงผลเสียตอสุขภาพของ 
บุคลากรและนิสิตที่เขาไปใชหอง  คณะฯจึงตองทําการแกไขปญหาดังกลาว โดยการทาสีใหมเพื่อปองกันการ 
เจริญเติบโตของเชื้อรา 

สวน หอง ภ.3302 เดิมเปนหองที่คณะสหเวชศาสตรใชเปนหองคอมพิวเตอร  แตในขณะนี้ คณะสหเวช 
ศาสตรไดยายออกไปและขอคืนหองใหกับคณะเภสัชศาสตรแลว โดยหองอยูสภาพชํารุดเล็กนอย คณะฯตองเขา 
ไปทําการปรับปรุงโดยการทาสีผนังหองใหม เพื่อใหหองอยูในสภาพที่ใชงานไดดังเดิม 
5. วัตถุประสงค 

งานปรับปรุงสีภายในหอง ภ.2103 และ ภ. 3302 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หอง ภ.2103 และ หอง ภ.3302 อยูในสภาพทีพ่รอมใชงาน 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เปนคาวัสดุ จํานวนประมาณ  13,500.- บาท
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ 
2. ดําเนนิการปรับพื้นผิวผนัง 
หอง 

3. ทําการทาสีผนังหอง 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนหองที่มีการทาสีผนังหองเรียบรอย จํานวนรอยละ 100 ของจํานวนเปาหมาย 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 หองที่พรอมอยูในสภาพใชงาน 
10.2 บุคลากรและนิสิตสามารถใชหองดังกลาวได โดยไมมีโอกาสเสี่ยงตอการสัมผัสกบัเชื้อรา 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรคท่ีอาจ 
เกดิขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 137 

2. ชื่อโครงการ  งานสรางที่จอดรถจักรยานยนต 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายบรหิาร 
4. หลักการและเหตุผล 

จากการที่คณะเภสัชศาสตรไดใหบริการสถานที่เรียนแกนิสิตทั้งภายในและภายนอกคณะฯ นั้น นิสิต 
สวนใหญยังคงใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทางมาเรียน  และจะจอดรถไวที่บริเวณทางเชื่อม 
ระหวางอาคาร 1  และอาคาร 2  และระหวางอาคาร 1  และอาคาร 6  โดยบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่โลงและมี 
ตนไมที่ใหรมเงาไดเพียงเล็กนอย ดังนั้น คณะฯจึงไดมีโครงการที่จะจัดทําหลังคาเพื่อคลุมบริเวณที่จอดรถ 
ดังกลาว 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อสรางที่จอดรถจักรยานยนตบริเวณทางเชื่อมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 และระหวางอาคาร 1 
และอาคาร 6 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีพื้นที่รมสําหรับจอดรถจักรยานยนตสําหรับนิสิตและบุคลากร และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอ 
ชิ้นสวนตางของรถจักรยานยนต 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

งบประมาณเงินรับฝาก – โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชนบท 
คาวัสดุ  จํานวนเงินประมาณ 75,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ 
2. เตรียมพื้นทีก่อสราง 
3. ดําเนนิการกอสราง
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9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนโรงจอดรถจกัรยานยนตที่สรางเสร็จเรียบรอย จํานวนรอยละ 100 ของจํานวนเปาหมาย 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ลดความเสยีหายตอชิ้นสวนของรถจักรยานยนตทีจ่อดไวที่บริเวณดังกลาว 
10.2  ลดปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของผูขับข่ีและผูโดยสารรถจกัรยานยนตที่จอดไว 

ที่บริเวณดังกลาว 
11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรคท่ีอาจ 
เกดิขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 138 

2. ชื่อโครงการ  การปรับปรุงหองเรียนไชยานุภาพ 1 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายบรหิาร 
4. หลักการและเหตุผล 

จากการที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดจัดการเรียนการสอนมาเปนระยะเวลานานถึง 12 
ป ในตลอดระยะเวลาดังกลาว หองประชุมไชยานุภาพ 1 ไดใหบริการดานการเรียนการสอน การประชุมวิชาการ 
แกทั้งหนวยงานภายในและภายนอกคณะ รวมทั้งกิจกรรมตางๆของนิสิตดวย ทําใหเกาอ้ีภายในหองดังกลาวซึ่ง 
มีจํานวนทั้งสิ้น 197 ตัว อยูในสภาพชํารุด เสียหายเกือบทุกตัว  คณะจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการ 
ซอมแซมเกาอ้ีดังกลาวใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตอไป 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อปรับปรุงเกาอ้ีเรยีนใหอยูในสภาพที่สมบูรณเหมาะแกการใชงาน 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หองเรียนไชยานุภาพ 1 อยูในสภาพทีพ่รอมจะใหบริการดานการเรียนการสอน การประชุม และ 
กิจกรรมตางๆ 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เปนคาซอมแซม จํานวนประมาณ  50,000.- บาท 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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. สํารวจความเสยีหายของ 
เกาอ้ี 

2. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณทีใ่ช 
ซอมแซม
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ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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. 
3. ดําเนนิการซอมแซม 
พรอมทั้งสํารวจความ 
เรียบรอยของงาน 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 เกาอ้ีอยูในสภาพพรอมใชงานจํานวนรอยละ 90 
9.2 ประหยัดเงินงบประมาณคณะฯในการจัดซื้อเกาอ้ีใหม 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 มีหองเรียนที่พรอมใหบริการไดตลอดเวลา 
10.2 ผูใชบริการไดรับความสะดวกสบายในการใชหอง 
10.3 ยืดอายุการใชงานหองไชยานุภาพ 1 

11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

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

เกดิขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 139 

2. ชื่อโครงการ  การติดตั้งกลองวงจรปด 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายบรหิาร 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอาคารเรียนรวมทั้งหมดจํานวน 6 อาคาร แตละอาคารมีทาง 
ขึ้น-ลง 2 ทาง โดยชั้นลางมีลักษณะเปนทางเดินที่เปดโลง ทําใหงายตอการผานเขา-ออกอาคาร และยากตอการ 
ควบคุมดูแล คณะฯไดมีมาตรการในการเฝาระวังเบื้องตนโดยกําหนดใหมีการปดประตูขึ้น-ลงบางอาคารที่ไมมี 
การใหบริการหองเรียน และจัดใหมีการเดินเวรยามของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยขึ้นไปบนอาคารในชวง 
ระหวางเวลา 20.00-04.00 น.  แตที่ผานมาไดเกิดการสูญหายของทรัพยสินของบุคลากรภายในคณะฯอยาง 
ตอเนื่อง โดยที่ไมสามารถจับผูลักทรัพยได  คณะฯจึงจะไดดําเนินการติดตั้งกลองวงจรเพื่อตรวจสอบการขึ้น-ลง 
อาคารและแกไขปญหาดังกลาว 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณอาคารคณะเภสชัศาสตร 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

เกิดความปลอดภัยตอบุคลากรและทรัพยสินทั้งของราชการและสวนบุคคล 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุสินทรัพยถาวร แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนบัสนุนการ 
จัดการศึกษา หมวดครุภัณฑ ที่ดนิ และสิ่งกอสราง จํานวนประมาณ 150,000 บาท
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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. ประกาศประกวดราคาหา 
ผูดําเนินการติดตั้งกลอง 
วงจรปด 

2. ประกวดราคาหา 
ผูดําเนินการติดตั้งกลอง 
วงจรปด 

3. บริษัทดําเนนิการติดตั้ง 
กลองฯ 

4. ตรวจรับงาน 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนจุดที่ตดิตั้งกลองวงจรปด รอยละ 100 ของจํานวนจดุที่กําหนดไว 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  มีระบบการควบคุมการขึน้-ลงอาคารตลอดเวลา 
10.2  เกิดความปลอดภัยตอบุคลากร 
10.3  เกิดความปลอดภัยตอทรัพยสินของทั้งราชการและสวนบุคคล 

11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

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

เกดิขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 140 

2.  ชื่อโครงการ  การสรางเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายบรหิาร 
4.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับอุดมศึกษาและ 
บัณฑิตศึกษามาแลวเปนเวลา 12 ป โดยปจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานอยูเต็มเวลา จํานวน 43 คน 
และบุคลากรสายบริการ จํานวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 81 คน  ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการเปลี่ยนแปลง 
ตางๆเกิดขึ้นมากมาย  ทั้งในดานกฎระเบียบในการปฏิบัติงานตางๆ  การประกันคุณภาพการศึกษา  นโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยที่มุงจะพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย รวมทั้งจํานวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้น  ทําใหบุคลากร 
ของคณะฯ ตองมีการปรับตัวเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่คณะฯ ควรจัดใหมีกิจกรรมที่จะสามารถเปนแนวทางใหแกบุคลากรใน 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของตนเองตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเสริมสรางประสทิธิภาพในการทํางานของบุคลากร 
5.2 เพื่อเสริมสรางความสัมพนัธที่ดีภายในหนวยงาน 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
6.2 มีการสรางความสัมพันธทีด่ีมากขึ้น 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 133,220 บาท 
เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) จํานวน 24,600 บาท
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 12 ชั่วโมง) 
2. คาตอบแทนวิทยากรกลุม (500 บาท x 6 ชั่วโมง x 4 คน) 
3. คาเดินทางวิทยากร 
4. คาที่พัก (500 บาท x 65 คน) 
5. คาอาหาร (500 บาท x 65 คน x 2 วัน) 
6. คาวัสดุ 
7. คาน้ํามันรถ 
8. คาเบี้ยเลีย้งพนกังานขับรถ (120 บาท x 2 วัน x 3 คน) 
9. คาตอบแทนสมทบพนักงานขบัรถ (100 บาท x 2 วัน x 3 คน) 

15,000 
32,500 
65,000 
5,000 
15,000 
720 

12,000 
12,000 

600 
รวม  133,220  24,600 

รวมท้ังสิ้น  157,820  บาท  (หน่ึงแสนหาหมื่นเจ็ดพนัแปดรอยยี่สบิบาทถวน) 
(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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. ขออนุมัติการจัดโครงการ 
2. ประชาสัมพนัธโครงการ 
3. รับสมัครผูเขารวม 
โครงการ 
4. ติดตอวิทยากร 
5. ประสานงานในเรื่องตางๆ 
6. ดําเนนิโครงการ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ
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10.1 บุคลากรที่เขารวมโครงการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
10.2 บุคลากรที่เขารวมโครงการเหน็ประโยชนและสามารถนําไปปรับใชในเหตุการณอื่นๆได 
10.3 ความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในหนวยงานดีขึ้น 
10.4 แบบวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี  (คะแนนเฉลีย่อยางนอย 4.00 จาก 

แบบวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการทีใ่ชสเกล 1-5) 
11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

12. รับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

- 

13. สถานท่ี
เขาคอรีสอรท  จ.เพชรบูรณ 

14. ระยะเวลา 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 เปนเวลา 2 วัน 

15. ผูเขารวมโครงการ 
บุคลากรสายวิชาการ และสายบริการ จํานวน 60 คน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 141 

2. ชื่อโครงการ  ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

3. ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายบรหิาร 
4. หลักการและเหตุผล 

การมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงยอมสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เราจึงไม 
ควรละเลยที่จะดูแลสุขภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยทุกคนควรไดรับการตรวจเช็ดรางกายเปนประจํา 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรเห็นควรใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากรของคณะฯ 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อตรวจเช็คสุขภาพรางกายประจําป 
6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 20,000 บาท 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

2. ตรวจสุขภาพ 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
ผูเขารับการตรวจสุขภาพรางกาย จํานวนรอยละ 80 ของจาํนวนบุคลากรทั้งหมดที่อยูปฏิบัติงาน
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10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
การเฝาระวังและดูแลสุขภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ 

11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

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

เกดิขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2548 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 142 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการ การวิเคราะหและประเมินรายวิชาจดัการเรยีนการสอน โดยคณะกรรมการ 
ประจํารายวิชา ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
4.  หลักการและเหตุผล 

ดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตองการใหรายวิชาตางๆ ที่ไดมีการจัดการเรียนการสอนในทกุ 
หลักสูตร ไดมีการปรับปรุงเสมอ และพัฒนาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตปการศึกษา 2547จึงกําหนดใหทุกๆรายวชิา 
มีคณะกรรมการประจํารายวิชาเพื่อดูแลการดําเนินงาน การจัดการเรยีนการสอน และสวนเนื้อหารายวชิาใหมี 
ความเหมาะสมและทนัสมัย  ปจจบุันภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร รับผิดชอบจดัการเรยีนการ 
สอนรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2542, 
ปรับปรุง พ.ศ. 2545 และ ปรับปรุง พ.ศ. 2547  จํานวนทั้งสิ้น 41 รายวิชา (นับเฉพาะรายวิชาที่ไมซ้ําซอนกัน) 
โดยแยกแตละรายวชิาออกเปน 3 กลุมใหญตามลักษณะเนื้อหารายวิชาที่สอดคลองกัน  และมีคณะกรรมการ 
ประจํารายวิชาที่ 3 ชุด เพื่อดูแลทุกรายวิชา 

ภาควิชาจึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการเพื่อใหคณะกรรมการประจํารายวิชาไดมีโอกาสวิเคราะหและ 
ประเมินเนื้อหารายวชิา รวมทั้งรูปแบบการเรยีนการสอนในแตละรายวิชาทีม่ีการสอนมาแลวใหเหมาะสมและ 
ทันสมัย รวมทัง้ไดรับฟงความคิดเหน็ การวิภาคและแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกีย่วกับเนื้อหารายวชิาจาก 
ผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยภายภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อระดมความคิดของคณาจารยในภาควิชา ในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่มีการเรยีนการสอน 
ของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัตใิหเหมาะสมและทันสมัย 

5.2  เพื่อใหคณาจารยในภาควชิาไดรวมอภิปราย และรับฟงความคิดเห็นจากอาจารย ผูเชียวชาญจาก 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
รายวิชาตางๆของภาควิชา ไดรับการวิเคราะห ประเมนิ ในสวนเนื้อหารายวชิาใหเหมาะสมและทันสมยั 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในปการศกึษาตอไป
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7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
สําหรับการจัดโครงการจัดนอกสถานที่ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หมวด 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 22,895 บาท 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) จํานวน 3,000 บาท 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาเดินทางอาจารยผูเชีย่วชาญ 3 ทาน 
2. คาที่พัก (800 บาท x 3 คน) 
6. คาอาหาร (30 บาท x 25 คน x 2 มื้อ) 
7. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 25 คน x 3 มื้อ) 
8. คาวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม 
9. คาของที่ระลึกตอบแทนวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ 

11,000 
2,400 
1,500 
1,875 
3,120 

3,000 
รวม  19,895  3,000 

รวมท้ังสิ้น  22,895  บาท  (สองหมื่นสองพันแปดรอยเกาสบิหาบาทถวน) 
(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

ขออนุมัติโครงการ 
จัดโครงการ 
ดําเนินการปรับปรุงรายวิชา 
ตางๆ 
ประเมินผลและสรุปรายงาน
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9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูเขารวมโครงการตลอดระยะเวลาดําเนนิการไมนอยกวารอยละ 80 ของคณาจารยในภาควิชา 

(คณาจารยในภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 20 คน) 
9.2 ไดประมวลประมวลรายวิชาที่มกีารปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่หมาะสมและทันสมยั 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจและเหน็ประโยชนจากการจดัโครงการสัมมนา 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

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

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
- 

13.  รูปแบบการดาํเนินการ 
การระดมสมอง ความคิดเห็น การอภิปรายกลุมยอย และการบรรยาย
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

..................................................... 
1. รหัสโครงการ  ภ. 143 

2. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและการจัดการ 
ระบบยา  (Hospital Accreditation and Medication System Management) 

3. ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
อ. ดร. มังกร  ประพันธวัฒนะ 

4. หลักการและเหตุผล 
แมวาปจจุบันจะไมมีเภสัชกรคูสัญญา แตเนื่องจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรม 

บริบาล เปนหลักสูตรที่ใหความสําคัญตอผูปวย แนวคิดการพัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัยผูปวยจึงเปน 
เรื่องที่นิสิตเมื่อจบเปนบัณฑิตควรเรียนรู เพื่อเพิ่มความรู และเปนเสมือนการติดอาวุธทางปญญาที่นาจะเปน 
ประโยชนหากตองสมัครงานในสาขาที่เกี่ยวของ โดยที่เนื้อหารายวิชาดังกลาวไมมีในหลักสูตร และเนื่องจาก 
ระบบยาเปนอีกหนึ่งระบบที่มีความสําคัญ ซึ่งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กําหนดวา 
โรงพยาบาลที่จะขอประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตั้งแตระดับ 90 เตียงเปนตนไป 
จะตองใหองคกรวิชาชีพคือสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เขาประเมิน ใหขอเสนอแนะ และหาก 
จําเปนตองเปลี่ยนแปลง ก็จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเยี่ยมสํารวจเพื่อการประเมิน ความรูและความ 
เขาใจ ตลอดจนทักษะ ความสามารถในการจัดการระบบยา (medication  management)  จึงเปนสิ่งสําคัญ 
ตลอดจนในป  2549  จะมีการประกาศใชมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ระยะที่ 3  (2549-2551) 
เชนเดียวกันกับการประกาศมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป ของสถาบันพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดระบบยาเพิ่มมากขึ้น รวมกับการนํามาซึ่งกลไก เครื่องมือ และแนวทาง 
การจัดการเพื่อความปลอดภัยเชิงระบบที่หลากหลาย 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ แนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
5.2 เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ระยะที่สาม) และ 

ระบบยาตามมาตรฐานใหม 
5.3 เพื่อใหผูที่เขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ และทักษะที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือคุณภาพ 

และวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับระบบยา 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1  ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ และทักษะ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
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6.2  ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูไปประยุกตใช และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเมื่อจบ 
การศึกษา 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน หมวดเงนิอุดหนนุ จํานวน 50,600 บาท 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาตอบแทนวิทยากร และวิทยากรกลุม 
2. คาที่พักและคาใชจายในการเดินทางวิทยากร 
3. คาอาหารกลางวัน (150 บาท x 10 คน x 4 วัน) 
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 50 คน x 8 มื้อ) 
5. คาวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม 
6. คาเชาสถานที่ (เอกาทศรถ) (2,400 บาท x 4 วัน) 

5,000 
5,000 
6,000 
10,000 
15,000 
9,600 

รวม  50,600  - 
รวมท้ังสิ้น  50,600  บาท  (หาหมื่นหกรอยบาทถวน) 

หมายเหตุ: คาใชจายดังกลาวขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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 และ 
เตรียมการประชุม 
ดําเนินการประชุม 
สรุปและประเมนิผล 

9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 จํานวนผูเขารวมประชุมตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวารอยละ 95 ของกลุมเปาหมาย 
9.2 สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 ผูเขารวมประชุม มีความรู ความเขาใจ เนื้อหาการประชุมผานเกณฑการวัดผลไมนอยกวา 

รอยละ 95
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10.2 ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวา 3.45 (จากระดับ 
คะแนน 1- 5) 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

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

ท่ีอาจเกดิขึ้นในปน้ี 
ไดดําเนินการขอเปดรายวชิาเลือกเสรีครอบคลุมเนื้อหาดังกลาวในป การศกึษา 2549
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 144 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาควิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัติ ประจําป 2549 

3.  ผูรับผิดชอบ  หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
4.  หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ไดดําเนนิการจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนภาควิชาฯ ติดตอกันทุกป เพื่อใหคณาจารยในภาควิชาไดมีโอกาสไดรวมอภิปราย แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ ปญหา อุปสรรคทีเ่กดิขึ้น รวมทั้งสิ่งที่ควรปรบัปรุงทั้งในดานวิชาการ เทคนคิการจัดการเรียนการ 
สอน และการประเมินผล ตลอดชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมา และรวมเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการ 
สอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบันิสิตในปการศึกษาตอไป ทําใหเกิดการพัฒนาการทํางานของคณาจารย 
ในภาควิชาฯอยางตอเนื่อง 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหคณาจารยในภาควชิามีโอกาสไดแบงปนประสบการณจากการจัดการเรียนการสอนปญหา 
อุปสรรค ที่อาจเกดิขึ้นในปการศกึษาที่ผานมา 

5.2 เพื่อใหไดแนวทางในการแกไขปญหา และอุปสรรคทีเ่กิดจากการดําเนนิงานในภาควิชา และ 
แนวทางการปรับปรุง รวมทั้งวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึน้ 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ทราบปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้จริงในการจัดการเรยีนการสอนในปการศึกษาที่ผานมาและได 

แนวทางการแกไขปญหาที่สามารถปฏิบตัิไดจริง รวมทั้งวิธกีารพัฒนาการเรยีนการสอน 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน โครงการผลิตแพทยเพิ่มฯ จํานวน 59,200 บาท 
เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) จํานวน 800 บาท



137 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาเชาที่พัก (400 บาท x 25 คน x 2 วัน) 
2. คาพาหนะและคาน้ํามันรถ 
3. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม (400 บาท x 25 คน x 2 วัน) 
4. คาเบี้ยเลีย้งพนกังานขับรถ (120 บาท x 2 คน x 2 วัน) 
5. คาตอบแทนสมทบพนักงานขบัรถ (200 บาท x 2 คน x 2 วัน) 
7. คาวัสดุและเอกสารประกอบการสัมมนา 

20,000 
15,000 
20,000 
480 

3,720 
800 

รวม  59,200  800 
รวมท้ังสิ้น  60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถวน) 

หมายเหต:ุ คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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

ขออนุมัติโครงการฯ 
สํารวจวันและประชาสัมพนัธ 
โครงการ 
จัดสัมมนา 
ประเมินผลและสรุปรายงาน 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนคณาจารยในภาควิชาเขารวมสัมมนาตลอดโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของคณาจารย 
ทั้งหมดในภาควิชา 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
คณาจารยในภาควิชาทราบปญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ในการจัดการเรียนการสอนที่แทจริงและได 
แนวทางในการแกไขปญหานั้นๆ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

อาจารยในภาควิชาเขารวมโครงการนอย คิดเปนรอยละ 50 ของอาจารยในภาควิชา
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12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

12.1 กระตุนใหอาจารยเห็นประโยชนของการเขารวมโครงการสําหรับอาจารยในภาควิชา 
12.2 ประชาสัมพันธและสํารวจวัน เวลา ลวงหนา ที่อาจารยในภาควิชาสวนใหญมากกวารอยละ 80 

สามารถเขารวมกิจกรรมได
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โครงการการศึกษาดูงานเภสชักรรมชมุชนในประเทศ 
สําหรับนิสติหลกัสตูร เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาเภสัชกรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
วันท่ี 10 กรกฎาคม  2549 
……………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 145 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศสําหรบันิสิตหลกัสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสชัศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผูรับผิดชอบ  ประธานหลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร ไดเปดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน รุนที่ 1  เมื่อป 2543  เปนรุนแรกนั้น ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนนที่จะ 
พัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนและการบริหารจัดการในเรื่องยา และโรคตางๆ แกผูมารับบริการ ณ สถาน 
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับสถานประกอบการเภสัชกรรม 
ชุมชน นอกจากการเรียนรูดานวิชาการและปฏิบัติการในหองเรียนแลว ทําใหนิสิตในหลักสูตร ไดมีโอกาสเรียนรู 
ระบบและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เปนตนแบบและตัวอยางอันดี ซึ่งสงผลใหนิสิตสามารถนํา 
ความรูที่ไดมาบูรณาการและประยุกตใชกับการทํางานในสถานประกอบการของตนได ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยานเรศวร จึงไดจัดโครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศขึ้น ปการศึกษา 2548 สําหรับ 
นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมชุมชน รุนที่ 5 ขึ้นเพื่อรองรับความมุงหมายดังกลาว 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  ใหนิสิตเรียนรูระบบการบริการงานบรบิาลเภสัชกรรม การบริหารรานยา  ระบบสงตอในสถาน 
ประกอบการเภสชักรรมชุมชนจริง 

5.2  ใหนิสิตไดเหน็ถึงการปฏิบัติงานของเภสัชกรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
จริง 

5.3  ใหนิสิตไดทราบถึงบทบาทและแนวโนมของวิชาชีพเภสชักรชุมชนในสถานประกอบการ 
6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1  นิสิตรูระบบการบรกิารงานบริบาลเภสัชกรรม การบรหิารรานยา ระบบสงตอในสถานปฏิบัติการ 
เภสัชกรรมชุมชนจริง
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6.2  นิสิตทราบถงึการปฏิบัติของเภสชักรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนจริง นิสิต 
ทราบถึงแนวโนมของบทบาทเภสัชกรในสถานประกอบการ 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณรายได คณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ) ประมาณ 10,500 บาท 
คาใชจาย  เงินรายได 

1. คาตอบแทนวทิยากร (3 ราน x 2,000)  6,000 
2. คาใชจายในการเดินทาง  3,000 
3. คาปฏิบัติงานนอกเวลา ( 3 คน x 500)  1,500 

รวมคาใชจาย  10,500 
หมายเหตุ : ถัวเฉลีย่ทุกรายการ 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

กิจกรรม  ตารางการปฏบิัติงาน 
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. ศึกษาดงูานเภสชักรรม 

ชุมชนในประเทศ 
3.  สรุปผลโครงการ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนคนทีเ่ขารวม รายงานสรุปการศกึษาดูงาน 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของนิสติ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

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

ท่ีอาจเกดิขึ้นในปน้ี 
- 

13.  ระยะเวลา วันอาทิตยที่ 10 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.00-16.00 น.
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14.  สถานท่ีดูงาน  1. รานเรือนยา  2. รานสงเสริมเภสัช  3. รานยา D เชน 
15.  ผูเขารวมโครงการ 

15.1  อาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
15.2  นิสิตโครงการปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร จํานวน 44 คน
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โครงการศึกษาดูงานเภสชักรรมชมุชน ณ ตางประเทศ 
สําหรับนิสติหลกัสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเภสัชกรรมชมุชน ปการศึกษา 2549 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
……………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 146 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการศกึษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ตางประเทศ นิสิตระดับบณัฑติศึกษา 
สาขาวิชาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

3.  ผูรับผิดชอบ  ประธานหลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร ไดเปดรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
เภสัชกรรมชุมชน รุนที่ 1 เมื่อป 2543 เปนรุนแรก ซึ่งวัตถปุระสงคของหลักสูตรมุงเนนทีจ่ะพัฒนาการบริบาล 
เภสัชกรรมชุมชนและการบริหาร ในเรื่องยา และโรคตางๆ แกผูมารับบริการ ณ สถานประกอบการเภสัชกรรม 
ชุมชน รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับสถานประกอบการ 
นอกจากการเรียนรูถึงการบรหิารสถานประกอบการเภสชักรรมชุมชนและบทบาทเภสัชกรชุมชนในประเทศไทย 
แลว การใหนิสิตในหัลกสูตร ไดมีโอกาสเรียนรูระบบสาธารณสุขของตางประเทศและบทบาทของเภสชักรใน 
ตางประเทศ จะชวยใหนิสิตสามารถนําความรูที่ไดเรยีนมาบูรณาการและประยกุติใชในการทํางานในสถาน 
ประกอบการในประเทศไทย ดังนัน้คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยานเรศวร จึงไดจดัโครงการการศึกษาดูงานเภสัช 
กรรมชุมชน ณ ตางประเทศ ปการศกึษา 2548 สําหรับนิสติหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมชุ 
มน รุนที่ 5 ขึ้นเพื่อรองรับความมุงหมายดงักลาว 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 ใหนิสิตเรียนรูระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น โดยเนนความเชื่อมโยงระหวางงาน เภสัชกรรมและ 
ระบบ Law and Regulation รวมถึงระบบประกันสุขภาพ 

5.2 ใหนิสิตไดเหน็ถึงการปฎิบัติของเภสัชกรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนใน 
ประเทศนั้น 

5.3 ใหนิสิตไดทราบถึงบทบาทและแนวโนมของวิชาชีพเภสชักรรมชุมชนในสถานประกอบการนัน้ๆ 
6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นิสิตไดเรียนรูระบบสาธารณสุขของประเทศออสเตรเลยี และเขาใจความเชื่อมโยงระหวางระบบงาน 
เภสัชกรรมและระบบ laws & regulations รวมถึงระบบประกันสุขภาพ (Insurance
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7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนจัดการศึกษา หมวดเงิน 

อุดหนุนทั่วไป (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ) 
คายานพาหนะเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก เปนการเหมาจายของบริษัททัวรที่ไดรับการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะเภสัชศาสตรขออนุมัติเบิกคาใชจายดังนี้ 
- ในสวนของนิสิต ทางคณะฯจะออกคาใชจายในการศึกษาดูงานใหคนละ 5,000 บาท สวนที่เกินนิสิต 

จะเปนผูจายเอง  20 x 5,000 บาทเปนเงิน  100,000  บาท 
-  ในสวนของอาจารยผูควบคุม ทางคณะฯ ขออนุมัติคาใชจายใหอาจารยคนละ 53,400 บาท โดย 

แยกเปนคาใชจายดังนี้ 
1.  คาที่พัก (6,200 บาทตอวัน x 4 วัน)  เปนเงิน 24,800 บาท 
2.  คาเบี้ยเลี้ยง (2,100 บาทตอคนตอวัน x 4วันx 2คน  เปนเงิน 16,800 บาท 
3.  คาตั๋วเครื่องบิน (32,600 บาทตอคน x 2 คน)  เปนเงิน 65,200 บาท 

รวมเปนเงิน 106,800 บาท 
-  คาของที่ระลึก  เปนเงิน 10,000 บาท 
-  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  216, 800 บาท 

(ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ) 
8.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

ระหวางวันที่ 18-23 กุมภาพันธ 2549 
วิธีการดําเนินงาน 

8.1 เยี่ยมชม รับฟงการบรรยาย และซักถามรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกบับทบาทของเภสัชกรในสถาน 
ประกอบการเภสชักรรมชุมชนรปูแบบตางๆ และระบบการเชื่อมโยงกบัองคกรประกันสุขภาพ 

8.2 นิสิตจัดทํารายงานเกี่ยวกับระบบการเชื่อมโยงกับองคกรประกันสุขภาพ เปรียบเทียบบทบาทเภสัช 
กรในสถานประกอบการรูปแบบตางๆของประเทศออสเตรเลียและเภสชักรชมุชนในประเทศไทย 

9.  สถานท่ีดําเนินงาน 
เมือง Perth ประเทศออสเตรเลยี 

10. ผูเขารวมโครงการ 
10.1  นิสิตเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน 20 คน 
10.2  อาจารยคณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 คน 

11. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
รายงานการดูงาน
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12. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
12.1  ความพึงพอใจของนิสิต 
12.2  (system) 
12.3  นิสิตทราบถงึขั้นตอนการปฏิบัติงานและบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในสถานประกอบการ 

เภสัชกรรมชุมชน ประเทศออสเตรเลีย 
12.4  นิสิตสามารถเปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 

ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยได รวมถึงอภิปรายแนวโนมบทบาทเภสชักรในสถาน 
ประกอบการชุมชนในอนาคตได
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โครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวชิาเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประจําปการศกึษา 2549 
……………………………..... 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 147 
2.  ชื่อโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร ภม.เภสัชกรรมชุมชน ปการศึกษา 2549 

3.  ผูรับผิดชอบ  ประธานหลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ 
ทบวงมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2543 ใหมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทเภสัชศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  นั้น 

ในปการศึกษา 2549 นี้ คณะเภสัชศาสตรไดคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงคจะศึกษาตอในหลักสูตร 
ตางๆเหลานี้แลว โดยการเรียนการสอนจะจัด ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ตลอดเวลาที่ศึกษา ทําใหนิสิตในหลักสูตรนี้มีโอกาสนอยที่จะไดทําความรูจัก และสัมผัสบรรยากาศใน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตในหลักสูตรไดมีโอกาสทําความคุนเคยกับมหาวิทยาลัยนเรศวร รับทราบขอมูล 
และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และเพื่อสรางความสัมพันธ 
อันดีระหวางนิสิตดวยกันเอง และระหวางนิสิตกับคณาจารยในมหาวิทยาลัยนเรศวรใหเพิ่มมากขึ้น คณะเภสัช 
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ป 
การศึกษา 2549 ขึ้นเพื่อรองรับความมุงหมายดังกลาว 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนิสิตไดรับทราบขอมูล และทําความรูจักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.2 เพื่อใหนิสิตไดเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลกัสูตรและวิธีการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร 
5.3 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตดวยกัน และนิสิตกับอาจารยในคณะเภสัชศาสตร 

6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 นิสิตในหลักสูตรมีทัศนวิสัยที่ดีตอมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.2 นิสิตเกิดความเขาใจรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
6.3  เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตกับนิสิต และนิสิตกับอาจารย
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7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวด 

เงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ) จํานวน 237,600 บาท 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาอาหารนิสิต (100 บาท x 60 คน x 6 มื้อ) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท x 100 คน x 4 มื้อ) 
3. คาเชาที่พักนิสิต (60 คน x 100 บาท x 2 วัน) 
4. คาเชาที่พักอาจารยและเจาหนาที่ (40 คน x 840 บาท x 2 วัน) 
5. คาพาหนะและน้ํามันรถ 
6. คาตอบแทนการปฏิบัติงานของอาจารยและเจาหนาที่  (400 บาท x 40 
คน x 2 วัน) 
7. คาวัสดุ 
8. คาเชาหองประชุม 

36,000 
8,000 
12,000 
67,200 
50,000 
32,000 

12,400 
20,000 

รวม  -  237,600 
รวมท้ังสิ้น  237,600  บาท  (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8.  กิจกรรมโครงการ 

8.1  กิจกรรมกลุม และสันทนาการ 
8.2  การบรรยาย และซักถามรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

เภสัชกรรมชุมชน 
8.3  วิดิทัศนและสไลดแนะนํามหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดพิษณุโลก 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
- 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี
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โครงการสัมมนาและนําเสนอผลงานการศกึษาคนควาดวยตนเองยอดเยี่ยม 
สําหรับนิสติหลกัสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน รุนท่ี  5 

……………………………………………………………… 
1.  รหัสโครงการ  ภ. 148 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาและนําเสนอผลงานการศกึษาคนควาดวยตนเองยอดเยี่ยม 
สําหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชนรุนที่ 5 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 

ในระยะสิน้ปการศกึษา 2548 นี้ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดจัดกจิกรรมการสัมมนาผลงาน 
การศึกษาคนควาดวยตนเองยอดเยี่ยม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึง่มีการจดัการเรยีนการสอนใน 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ที่มีแผนการศึกษาแบบแผน ข จึงไดจัดโครงการ 
สัมมนาและนําเสนอผลงานการศกึษาดวยตนเองระดบัยอดเยี่ยมสําหรับนิสติหลักสตูรดังกลาวใหนิสิตมีผลงาน 
การศึกษาดวยตนเองยอดเยีย่มไดมีโอกาสเขารวมกจิกรรมทางวิชาการสัมมนาผลงานของตนเองนอกสถานที่ 
และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายมหาวทิยาลัยในการดําเนินกจิกรรมดังกลาว 
5.  วัตถุประสงค 

เพื่อเขารวมสัมมนาการศึกษาคนควาดวยตนเองของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นิสิตไดเขารวมกจิกรรมการสัมมนาและนําเสนอผลงานยอดเยี่ยมการศึกษาคนควาดวยตนเอง บัณฑติ- 
ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปรญิญาโทภาคพิเศษ) จํานวน 16,200 บาท
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาพาหนะ 
2. คาเบี้ยเลีย้งพนกังานขับรถ (120 บาท x 2 วัน) 
3. คาตอบแทนสมทบพนักงานขบัรถ (100 บาท x 2 วัน) 
4. คาเชาที่พัก (800 บาท x 3 หอง x 2 วัน) 
5. คาวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม 
6. คาเบี้ยเลีย้งนิสิต (120 บาท x 4 คน x 2 วัน) 

6,000 
240
200 
4,800 
4,000 
960 

รวม  16,200 
รวมท้ังสิ้น  16,200  บาท  (หน่ึงหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 

8.  วิธีการดําเนินงาน 
นําเสนอผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเองบนเวที จัดนทิรรศการ และสาธิต 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
- 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

13.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
11  พฤษภาคม  2549 

14.  ผูเขารวมโครงการ 
จํานวน  4  คน
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โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาเภสัชกรรมชุมชน 
ปการศึกษา 2548 

วันท่ี 28-30 พฤษภาคม 2549 
……………………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 149 
2.  ชื่อโครงการ  โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

ปการศึกษา  2548 
3.  ผูรับผิดชอบ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร ไดเปดรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
เภสัชกรรมชุมชน รุนที่ 1 เมื่อป 2543 เปนรุนแรก ซึ่งวัตถปุระสงคของหลักสูตรมุงเนนทีจ่ะพัฒนาการบริบาล 
เภสัชกรรมชุมชนและการบริหาร ในเรื่องยา และโรคตางๆ แกผูมารับบริการ ณ สถานประกอบการเภสัชกรรม 
ชุมชน รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับสถานประกอบการ จําเปนที่มหาบัณฑิตเภสัชศาสตร 
จะตองเปนผูที่สามารถนําความรู   ที่ไดและผลการวิจัยมาประยุกตใชใหเกิดผลงานที่มีประโยชนและเกิดการ 
พัฒนางานเภสชักรรมชมุชนได ในสิน้ ปการศึกษา 2548 นี้ นิสิตรุนที่ 5 จะไดสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรมหา 
บัณฑิต 

ดังนั้นคณะเภสชัศาสตร จึงไดจัดทําโครงการปจฉิมนิเทศขึน้ เพื่อใหมหาบณัฑิตที่สําเรจ็การศึกษา 
ออกไปไดฝก       การประยุกตและอภิปรายความรูที่ไดรับในดานการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรม 
ชุมชน รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใชในสถานประกอบการมาประมวลกัน และเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี 
ระหวางคณะเภสัชศาสตรกบัมหาบณัฑิต 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนผูนําดานการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
5.2  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะเภสัชศาตรกับนสิิตเภสัชศาสตร 

6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ของคณะเภสชัศาสตรไดรับแนวทางในการดําเนินชีวติที่ดี 
6.2  มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน เปนผูนําดานการบริหารสถานประกอบการเภสชักรรม- 

ชุมชน 
6.3  มีความสัมพันธอันดีตอกันระหวางคณะเภสชัศาสตรกับนิสิตที่จะจบการศกึษา
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7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปรญิญาโทภาคพิเศษ) จํานวน 187,720 บาท 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาอาหารนิสิต (100 บาท x 40 คน x 6 มื้อ) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท x 73 คน x 6 มื้อ) 
3. คาเชาที่พักนิสิต (100 บาท x 40 คน x 3 วัน) 
4. คาเชาที่พักอาจารยเจาหนาที่และวิทยากร (840 บาท x 23 คน x 3 วัน) 
5. คายานพาหนะและน้ํามนัรถ 
6. คาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (400 บาท x 20 คน x 3 วัน) 
7. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง) 
8. คาวัสดุ 
9. คาของที่ระลึกวิทยากร 

24,000 
8,760 
12,000 
57,960 
40,000 
24,000 
6,000 
14,000 
1,000 

รวม  -  187,720 
รวมท้ังสิ้น  187,720  บาท  (หน่ึงแสนแปดหมื่นเจด็พันเจ็ดรอยยี่สบิบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 

8.  แผนปฏิบัติงาน 
8.1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเงนิรายได 
8.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการดําเนนิงานในดานตางๆ และจดัประชุมกรรมการ 
8.3 ติดตอประสานงานเพื่อเชิญวทิยากร  และจดักิจกรรมตางๆ 
8.4 ประชาสัมพันธโครงการปจฉิมนิเทศ 
8.5 สํารวจสถานที่และเตรียมความพรอมกอนดําเนินการตามโครงการ 
8.6 ดําเนินการปจฉิมนิเทศนิสติโดยการจัดบรรยาย  อภิปราย  กระบวนการกลุม  และกจิกรรมอ่ืนๆ 
8.7 สรุปและประเมนิผลโครงการปจฉิมนเิทศ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
- 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
-
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
- 

13. กิจกรรม 
13.1  กิจกรรมกลุม และสันทนาการ 
13.2  การบรรยายจากวิทยากร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

14.  สถานท่ีดาํเนินงานและวันท่ีดําเนินการ 
โรงแรมแอมบาสเดอร จอมเทียน พัทยา จังหวดัชลบุรี  ระหวางวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2549 

15.  ผูเขารวมโครงการ 
14.1  นิสิตสาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  จํานวน  40  คน 
14.2  คณาจารย และเจาหนาที่  คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  20  คน 
14.3  วิทยากร  จํานวน  3  คน 

รวม  73  คน 

16. การประเมินผล 
จัดทําแบบสอบถามความคิดเหน็  และสรุปการตอบแบบสอบถามของนิสิต  เพื่อเปนแนวทางสําหรับ 

การปจฉิมนเิทศในครั้งตอไป
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โครงการศึกษาฝกปฏบิัตกิารปฐมพยาบาล 
สําหรับนิสติหลกัสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเภสัชกรรมชมุชน ปการศึกษา 2548 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 150 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการศกึษาฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลสําหรับนิสิตระดบับัณฑิตศกึษา สาขาวิชา 
วิชาเภสัชกรรมชุมชน ปการศกึษา  2548 

3.  ผูรับผิดชอบ  ประธานหลกัสูตรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมชมุชน 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร ไดเปดรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
เภสัชกรรมชุมชน รุนที่ 1 เมื่อป 2543 เปนรุนแรก ซึ่งวัตถปุระสงคของหลักสูตรมุงเนนทีจ่ะพัฒนาการบริบาล 
เภสัชกรรมชุมชนและการบริหาร ในเรื่องยา และโรคตางๆ แกผูมารับบริการ ณ สถานประกอบการเภสัชกรรม 
ชุมชน รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับสถานประกอบการนอกจากการเรยีนการสอนใน 
รายวิชาปกติตามหลักสูตรแลว ทางหลักสูตรยังไดจัดโครงการเพื่อเพิ่มความรูในดานอื่นๆใหแกนิสิตเพื่อให 
สามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณจริงในสถานประกอบการได  และเพื่อใหนิสิตมีความรูในดานการปฐม 
พยาบาลโดยเฉพาะหลักการปฐมพยาบาลในรานยา ดังนัน้คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยานเรศวร จึงไดจัด 
โครงการการศึกษาฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลสําหรับเภสชักรรานยาปการศึกษา 2548 สําหรับนิสิตหลกัสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเภสัชกรรมชุมน รุนที่ 5 ขึ้นเพื่อรองรับความมุงหมายดังกลาว 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  ใหนิสิตเรียนรูความหมายของการปฐมพยาบาล วัตถุประสงคของการปฐมพยาบาล และ 
ขอบเขตและหนาที่ของผูปฐมพยาบาล 

5.2  ใหนิสิตไดทราบถึงบทบาทของเภสัชกรในดานการปฐมพยาบาล 
6.  วิธีการดําเนินงาน 

จัดการบรรยายและฝกปฏิบัตกิารปฐมพยาบาลใหแกนิสติเพื่อใหมคีวามรูในดานตอไปนี้ 
6.1  เพื่อชวยชีวิต 
6.2.  เพื่อเปนการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจบ็ปวย 
6.3.  เพื่อทําใหบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และชวยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 
6.4.  เพื่อปองกันความพิการทีจ่ะเกดิขึ้นตามมาภายหลงั
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7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

(โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ) (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
- คาอาหารและเครื่องดื่ม  13,200  บาท 

วันที่ 27 ต.ค.  -อาหารวางและเครื่องดื่มเชา 50*15 คน 750 บาท 
-อาหารกลางวัน 120*15 คน  1,800 บาท 
-อาหารวางและเครื่องดื่มบาย  50*15 คน 750 บาท 

วันที่ 30 ต.ค.  -อาหารวางและเครื่องดื่ม เชาและบาย 2*50*45 คน 4,500 บาท 
-อาหารกลางวัน 120*45 คน 5,400 บาท 

รวม  17,700 บาท 
- คาเชาที่พัก 2*5*1000 บาท  10,000  บาท 
- คาวัสดุ  10,000  บาท 
- คาตอบแทนวิทยากร  14,700 บาท 

รวม  34,700 บาท 
รวมท้ังสิ้น  47,900  บาท 

8.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
วันที่ 27 และ 30 ตุลาคม 2548 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของนิสิต 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
10.1 นิสิตไดเรียนรู ขอบเขตและหนาที่ของผูปฐมพยาบาล หลกัทั่วไปในการปฐมพยาบาลในสถาน 

ปฏิบัติการ 
10.2  นิสิตทราบถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในดานการปฐมพยาบาล 

11  สถานท่ีดําเนินงาน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

12  ผูเขารวมโครงการ 
12.1  นิสิตเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 40 คน 
12.2  อาจารยคณะเภสชัศาสตร จํานวน 15 คน 
12.3  วิทยาการ จํานวน 2 คน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 151 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการปฏิบัติการวิจยัเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวิชาการ หัวหนาภาควิชา 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร จัดใหมีการประกันคณุภาพการศกึษานั้นและดัชนีวัดตัวหนึง่ที่สําคญัของการ 
เรียนการสอนคือกระบวนการเรียนรู เพื่อให คณะเภสัชศาสตรไดมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูและการ 
วิจัยในชัน้เรียนมากขึ้นในการที่จะนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไปจงึจัดโครงการนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อสํารวจและวิเคราะหกระบวนการเรียนรูของนิสิตในรายวิชาตางๆ 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

คณะเภสัชศาสตร มีการจดัการเรยีนการสอนที่สงเสริมกระบวนการเรยีนรูของนิสิตมคีุณภาพ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 9,000 บาท 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 6,650 บาท 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาวัสดุและเอกสาร 
2. คาจางผูชวยเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล (200 บาท x 15 วัน) 
3. คาอาหารวางในการสัมมนาคณะทํางานฯ (25 บาท x 10 คน x 5 
ครั้ง) 
4. คาตอบแทนลวงเวลา (200 บาท x 2 คน x 6 วัน) 

9,000 
3,000 
1,250 

2,400 
รวม  9,000  6,650 

รวมท้ังสิ้น  15,650  บาท  (หน่ึงหมื่นหาพันหกรอยหาสิบบาทถวน) 
(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

สํารวจ/จัดประชุมรายวิชา 
ของภาควิชาที่จะทําการวิจัย 

ดําเนินการ 
สรุป

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
ไดผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูของนิสติอยางนอย 3 รายวิชา 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ไดพิจารณาผลการวิเคราะหเพื่อจะนําไปปรับการจัดการเรยีนการสอนรายวชิา 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

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

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 152 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการจัดรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
4.  หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะเภสัชศาสตร  มีความประสงคจะปรบัปรุงหลกัสตูรบัณฑิตศึกษาระดบัปริญญาโทที่มุงเนน 
การทําวิจัยของคณะฯ ใหม  เพื่อใหมีความสอดคลองกับความตองการของสังคมและความพรอมของคณาจารย 
ในคณะฯ มากขึ้น  ดังนั้นจึงมีมตใิหยกรางหลักสตูรระดับปริญญาโทเฉพาะสาขาขึ้นใหมทั้งสิน้จํานวน 6 
หลักสูตรตามสาขาการทําวิจัย 

เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรบัณฑติศึกษาดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองตอความ 
ตองการของสังคมอยางแทจริง  จึงไดจดัใหมีโครงการสัมมนาฯ เพื่อสํารวจความสนใจของประชากร 
กลุมเปาหมายในการนํามาเปนขอมูลเบื้องตนประกอบการตัดสินใจจดัทําหลกัสูตรฯ  จัดทําหลักสูตรฯ  และ 
วิพากษหลักสตูรฯ 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสํารวจความสนใจของประชากรกลุมเปาหมายเกีย่วกบัหลักสูตร 
5.2  เพื่อจัดทําหลักสูตรฯ 
5.3  เพื่อวิพากษหลกัสูตรฯ 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
คณะเภสัชศาสตร มีหลักสตูรระดับปรญิญาโทที่มุงเนนการวิจัยดานตางๆที่มีคุณภาพ  ตอบสนองตอ 

ความตองการของประชากรเปาหมายและสงัคม 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 
จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบณัฑิตศกึษา) จํานวน 138,000 บาท
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาวัสดุและเอกสารประกอบการสัมมนา 
2.  คาอาหารวางในการสัมมนากลุมยอยและคณะกรรมการวิชาการ  (25 
บาท x 10 คน x 4 ครั้ง x 6 หลักสูตร) 
3. คาจางผูชวยเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล (200 บาท x 15 วัน) 
4.  คาอาหาร  ในการประชุมรวมทุกหลกัสูตรและประชุมวิพากษหลักสตูร 
(30 บาท x 50 คน x 2 ครั้ง) 
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการประชุมรวมทุกหลักสูตรและประชุม 
วิพากษหลักสตูร (25 บาท x 50 คน x 4 มื้อ) 
6. คาเดินทางผูทรงคุณวุฒิ (4,000 บาท x 2 คน x 5 หลักสูตร) 
7. คาเชาที่พักผูทรงคุณวุฒิ (1,000 บาท x 10 คน) 
8.  คาตอบแทนการวิพากษหลกัสูตรของผูทรงคณุวุฒิ  (1,500  บาท  x  3 
คน x 5 หลักสูตร) 
9. คาเลี้ยงรับรองผูทรงคณุวุฒิ 
10. คาของที่ระลึกผูทรงคุณวุฒิ (500 บาท x 3 คน x 5 หลักสูตร) 
11. คาตอบแทนลวงเวลา (200 บาท x 10 คน x 5 วัน) 

20,000 
6,000 

3,000 
3,000 

5,000 

40,000 
10,000 
22,500 

4,000 
7,500 
10,000 

รวม  20,000  111,000 
รวมท้ังสิ้น  131,000  บาท  (หน่ึงแสนสามหมื่นหน่ึงพันบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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

การสํารวจความสนใจของ 
ประชากรกลุมเปาหมาย 

การจัดทําหลักสูตร 
การวิพากษหลักสตูร
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9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
ไดหลักสูตรบณัฑิตศกึษา 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ไดหลักสูตรบณัฑิตศกึษา 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

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

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 153 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการประชาสัมพนัธหลักสตูร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
4.  หลักการและเหตุผล 

ดวยหนึ่งในภารกจิหลักของคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวรคือการผลิตเภสัชกร และยังมี 
ภารกิจในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยผลิตมหาบัณฑติและดุษฎีบณัฑิต เพื่อทําวิจยัดานตางๆฃซึ่ง 
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศตอไป เพื่อใหหลักสตูรตางๆ ของคณะเภสัชศาสตร เปนที่รูจักอยาง 
แพรหลาย จึงไดจัดทําโครงการประชาสัมพนัธหลักสตูรขึ้น 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อเผยแพรประชาสัมพนัธหลักสตูรที่คณะเภสัชศาสตรจดัการเรียนการสอน 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หลักสูตรเปนที่รูจักทั่วประเทศ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 80,000 บาท 

งบประมาณเงินรับฝาก – โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชนบท  จํานวน 10,000 บาท 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาเอกสารและวัสดุจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 
2. คาตอบแทนลวงเวลา (200 บาท x 10 คน x 5 วัน) 

70,000 
10,000 

รวม  -  80,000 
รวมท้ังสิ้น  80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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 ขออนุมัติฯ 
และประชุม 

2. จัดทําเอกสาร 
3. เผยแพรและ 
ประชาสัมพนัธ 

4. สรุป/ประเมนิผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพนัธ 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ประชาชนรับทราบการเปดรบัหลักสตูรตางๆของคณะเภสชัศาสตร 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 154 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนของคณาจารย 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวชิาการ หัวหนาภาควิชา 
4.  หลักการและเหตุผล 

ความเปนเลิศทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้น องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งคือ 
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมหีลายรูปแบบอันไดแก การบอกจด การอภิปราย การถกปญหา หรือ 
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบตางๆ ใหสอดคลองกับวัตถปุระสงค การสอนแบบเนนผูเรียนเปน 
ศูนยกลาง รวมถงึการออกขอสอบ การวิเคราะหขอสอบและการวัดผลและประเมนิผล เพื่อเปนการ 
สงเสริมความเปนเลศิทางดานวิชาการในกระบวนการเรยีนเรียนการสอนของคณาจารย คณะเภสัช 
ศาสตรจึงจดัโครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนขึน้ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหคณาจารยไดฝกอบรมและพัฒนางานสอน 
5.2 เพื่อใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยนขอคิดเหน็ ความรูและประสบการณงานสอน 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 คณาจารยไดฝกอบรมและพัฒนางานสอน 
6.2 คณาจารยไดแลกเปล่ียนขอคิดเห็น ความรูและประสบการณงานสอน 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 21,000 บาท 
เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 14,000 บาท
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 2 มื้อ x 50 คน) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท x 4 มื้อ x 50 คน) 
3. คาวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม 
4. คาเดินทางวิทยากร 
5. คาเชาที่พักวทิยากร (1,000 บาท x 3 วัน) 
6. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 12 ชั่วโมง) 
7. คาเล้ียงรับรองวิทยากร 

3,000 
4,000 
3,000 
8,000 
3,000 

12,000 
2,000 

รวม  21,000  14,000 
รวมท้ังสิ้น  35,000  บาท  (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 
1. สํารวจหัวขอและเวลาที่ 
เหมาะสม 
2. เขียนโครงการและขอ 
อนุมัติฯ 
3. เตรียมการประชมุ 
4. ประชุม 
5.สรุป/ประเมินผล 

11.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
คณาจารยเขารวมโครงการจํานวนอยางนอยรอยละ 60 ของจํานวนคณาจารยที่ปฏิบัติงานอยู 

12.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพดีข้ึน (อาจพิจารณาจากแบบประเมินฯทีป่ระเมนิ (โดยนิสิต)
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11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

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

อุปสรรคท่ีอาจเกดิขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 155 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนากระบวนวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (โครงการตอเนื่อง 
2 ป ตอจากปที่แลว) 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวชิาการและคณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสัชศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) เร่ิมเปดรบันิสิตครั้ง 

แรกในปการศึกษา  2542  โดยนิสิตดังกลาว  จะสําเร็จการศึกษาในตนป  พ.ศ.  2548  เพื่อที่จะให 
หลักสูตรมีคุณภาพเพิ่มมากขึน้  คณะเภสัชศาสตรจึงจดัโครงการสัมมนา  ปรับปรุงและพัฒนากระบวน 
วิชาเพื่อพัฒนาคณุภาพหลักสูตรฯข้ึน  โดยจดัใหมีการสัมมนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกนั 
ระหวางผูเรียน  ผูสอน  และอาจารยแหลงฝกปฏิบัติงาน  กอนที่นิสิตจะสําเร็จการศกึษา  และมีการ 
สัมมนาอีกครั้งเมื่อนิสิตไดไปปฏิบัติงานแลวอยางนอย  6  เดือน  พรอมทั้งผูบังคับบัญชาระดับตนของ 
บัณฑิต  และผูสอน  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพสงเสริมความเปนเลิศทางดาน 
วิชาการตอไป 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาคณุภาพหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

คณะเภสัชศาสตรไดหลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสชักรรมที่มีคุณภาพ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 117,500 บาท 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 16,000 บาท
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาอาหารกลางวัน 
-  คร้ังที่ 1 (150 บาท x 100 คน x 2 ) 
-  คร้ังที่ 2 (150 บาท x 45 คน x 2 วัน) 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
-  คร้ังที่ 1 (25 บาท x 100 คน x 2 มื้อ) 
-  คร้ังที่ 2 (25 บาท x 45 คน x 4 มื้อ) 

3. คาวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม 
4. คาเดินทาง 

-  คร้ังที่ 1 (1,000 บาท x 10 หอง) 
-  คร้ังที่ 2 (1,000 บาท x 23 หอง) 

5. คาเชาที่พัก 
-  คร้ังที่ 1 (1,000 บาท x 10 หอง) 
-  คร้ังที่ 2 (1,000 บาท x 23 หอง) 

6. คาของที่ระลึก (500 บาท x 20 คน) 
7. คาตอบแทนลวงเวลา (200 บาท x 3 วัน x 10 คน) 

15,000 
13,500 

5,000 
4,500 
4,000 

22,500 
20,000 

10,000 
23,000 

10,000 
6,000 

รวม  117,500  16,000 
รวมท้ังสิ้น  133,500  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

1.  เขียนโครงการและขอ 
อนุมัติฯ 

2.  เตรียมการประชุม 
3.  สัมมนาคร้ังที่ 1 (บัณฑิต- 

ผูสอน-ผูบังคับบัญชา 
ขั้นตน) 2 วัน 

4.  สรุปครั้งที่ 2 
5.  สัมมนาคร้ังที่ 2 

(คณาจารยคณะเภสัช 
ศาสตร) เพื่อปรับปรุง 
หลักสูตร 1 วัน 

6.  สรุป/ประเมินผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
สัมมนาคร้ังที่ 1  มีคณาจารย บณัฑติ ผูแทนจากผูบังคับบญัชาขั้นตน เขารวม อยางนอย 20, 

10  และ 5 คน ตามลําดับ 
สัมมนาคร้ังที่ 2  มีคณาจารย เขารวม อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานอยู 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมมีคุณภาพดีขึ้น 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

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

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 156 
2.  ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมพรอมนิสิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวชิาการ คณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมและคณะกรรมการเตรียมพรอมนิสิตเพื่อการ 
สอบฯ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจบุันนิสิตเภสัชศาสตรที่มีรหัสเขามหาวิทยาลัยข้ึนตนดวย  42  เปนตนไปจากมหาวทิยาลัย 

สังกัดรัฐบาลตองมีการสอบประกอบวิชาชีพเชนเดยีวกับมหาวิทยาลัยเอกชน  โดยผูที่มีคุณสมบัติสอบ 
จะตองผานการเรียนการสอนตามแผนการศกึษาจนถึงภาคเรียนตนในปสุดทายของแผนการเรียน 
เพื่อใหเปนผูที่มีคณุสมบัติตรงกับการมีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ    แตเนื่องจากนิสติดังกลาวนีศ้ึกษา 
อยูในชัน้ปที่  6  ซึ่งเปนปที่มีการเรียนการสอนเปนเฉพาะการฝกปฏิบัติงานเทานัน้  โดยเฉพาะทางดาน 
บริบาลเภสัชกรรม ทําใหการทบทวนองคความรูตางๆทางทฤษฏีอาจเปนไปอยางไมทั่วถงึ ดังนัน้เพื่อให 
นิสิตมีความพรอมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตรจึงจัดโครงการเตรียมความพรอม 
ในการสอบดังกลาวข้ึน 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อเตรียมนิสิตใหมีความพรอมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นิสิตมีความพรอมในการทําขอสอบใบประกอบวิชาชีพ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 6,000 บาท 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 13,100 บาท
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาวัสดุและเอกสาร 
2. คายาและสารเคมี 
3. คาตอบแทนวิทยากร (300 บาท x 12 ชั่วโมง) 
4. คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ (70 บาท x 50 คน) 
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (15 บาท x 50 คน x 2 มื้อ) 
6. คาตอบแทนลวงเวลาในการเตรียมโครงการ (100 บาท x 15 คน 
x 3 วัน) 

3,000 
3,000 

3,600 
3,500 
1,500 
4,500 

รวม  6,000  13,100 
รวมท้ังสิ้น  19,100  บาท  (หน่ึงหมื่นเกาพันหน่ึงรอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 
1. เขียนโครงการและขอ 
อนุมัติฯ 
2. เตรียมการประชมุ 
3. จัดโครงการ 
4. สรุป/ประเมินผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนนสิิตเขารวมโครงการรอยละ 80 ของจํานวนนิสิตทีต่องสอบ 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตมีความพรอมในการสอบฯ
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11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

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

อุปสรรคท่ีอาจเกดิขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 157 
2.  ชื่อโครงการ  โครงการปฏิบัติการการสอบใบประกอบวชิาชีพคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวชิาการ คณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมและคณะกรรมการปฏิบัติการสอบฯ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจบุันนิสิตเภสัชศาสตรที่มีรหัสเขามหาวิทยาลัยข้ึนตนดวย 42 เปนตนไปจากมหาวิทยาลัย 

สังกัดรัฐบาลตองมีการสอบประกอบวิชาชีพเชนเดยีวกับมหาวิทยาลัยเอกชน โดยผูที่มคีุณสมบตัิสอบ 
จะตองผานการเรียนการสอนตามแผนการศกึษาจนถึงภาคเรียนตนในปสุดทายของแผนการเรียน 
เพื่อใหเปนผูที่มีคณุสมบัติตรงกับการมีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ และทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดเปนศนูยสอบของการสอบเพื่อขึ้นทะเบยีนประกอบวิชาชพีของสภาเภสัชกรรม 
ดวย  โดยสภาเภสัชกรรมจัดใหมีการสอบปละ 3 คร้ัง ดังนัน้เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวย 
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพจึงจัดโครงการฯขึน้ 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อจัดการสอบใบประกอบวิชาชพี 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ไดดําเนินการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 14,500 บาท 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน  14,700 บาท
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาวัสดุและเอกสาร 
2. คายาและสารเคมี 
3. คาเดินทางไปประชุมเพื่อรับ-สงขอสอบ (3 คร้ัง) 
4. คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ (30 บาท x 50 คน x 3 คร้ัง) 
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท x 10 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง) 
6. คาตอบแทนลวงเวลาในการเตรียมโครงการ (100 บาท x 15 คน 
x 2 วัน x 3 คร้ัง) 

1,000 
1,500 
12,000 

4,500 
1,200 
9,000 

รวม  14,500  14,700 
รวมท้ังสิ้น  29,200  บาท  (สองหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 
1. เขียนโครงการและขอ 
อนุมัติฯ 
2. เตรียมการประชมุ 
3. จัดโครงการ 
4. สรุป/ประเมินผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
- 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
การสอบดําเนินไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

……………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 158 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมสหกิจศกึษา 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวชิาการ และคณะกรรมการสหกิจศกึษาคณะเภสัชศาสตร 
4. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะเภสชัศาสตร สงเสริมใหมีสหกิจศกึษา ณ ตางประเทศ เพื่อให 
นิสิตมีประสบการณการปฏิบัตงิานจริงเนื่องจากการปฏิบตัิงานจริง ณ ตางประเทศนัน้มีความแตกตาง 
จากตนสังกัดทีน่ิสิตไดรับการศกึษาอยูไมวาจะเปนดานวฒันธรรม ธรรมเนยีมปฏิบัติ รูปแบบการ 
ทํางาน การส่ือสาร และการเปนอยูดังนัน้เพื่อใหการดําเนนิงานเปนไปดวยความเรียบรอยคณะเภสัช 
ศาสตรจึงไดจดัใหมีสหกจิศึกษา ณ ตางประเทศและการนเิทศนิสิตดังกลาว 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อบริหารจดัการการไปสหกิจศกึษา ณ ตางประเทศของนิสิต 
5.2 เพื่อรับทราบขอมูลและปญหาทีเ่กิดระหวางการปฏิบัตงิาน 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
นิสิตไดไปสหกจิศึกษา และมีการพบปะระหวางนิสิตและผูสอนขณะที่นิสิตปฏิบัติงานใน 

โครงการสหกจิศึกษา ณ ตางประเทศในการรับทราบขอมลูและปญหาทีเ่กิดระหวางการปฏิบัตงิาน 
7.  งบประมาณ 

เงินรายไดสํานกังานอธิการบดี กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา หมวดเงิน 
อุดหนุน (โครงการสหกจิศกึษา และ INCUBATOR จํานวน 300,000 บาท 

เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 98,900 บาท
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รายการ  เงินรายได 
สํานักงาน 
อธิการบดี 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตางประเทศ (30,000 บาท x 2 คน) 
2.  คาใชจายเหมากจายรายเดือนตามเกณฑการจายเงินของ  สนง.กพ. 
(30,000 บาท x 4 เดือน x 2 คน) 
3. คาตอบแทนอาจารย ณ ตางประเทศ 
4. คาเดินทางอาจารยนิเทศ 
5. คาเชาที่พักอาจารยนเิทศ (2,500 บาท x 3 คืน) 
6. คาเบี้ยเล้ียงอาจารยนเิทศ (2,100 บาท x 4 วัน) 
7. คาของที่ระลึก 

60,000 
240,000 

50,000 
30,000 
7,500 
8,400 
3,000 

รวม  300,000  98,900 
รวมท้ังสิ้น  398,900  บาท  (สามแสนเกาหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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. ติดตอประสานงานกับ 
สถานที่สหกิจ 
3. นิเทศ 
4. สรุปและประเมินผล 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปรมิาณ 
นิสิตไปสหกจิศึกษา 2 คน 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
สหกิจศกึษาเปนไปดวยความราบรื่น
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11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

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

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 159 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการดูงานสาธารณสุขตามนโยบายสาธารณสุข 

3.  ผูรับผิดชอบ  ผูรับผิดชอบรายวชิาเภสัชสาธารณสุขและหลักสาธารณสุข 
4. หลักการและเหตุผล 

ดวยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมมีการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา  และหลักสาธารณสุข  สําหรับนิสิตชัน้ปที่  3  ภาคเรียนปลาย  (หลักสูตรฯ  ปรับปรุง  2545) 
เพื่อใหนิสิตทราบลักษณะงาน  บทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบและการประสานงานระหวางฝายหรือ 
กลุมงานตาง ๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ 
สถานีอนามัย  ในการสนองนโยบายสาธารณสุข  จึงไดจัดใหมีการศึกษาดูงาน  ณ  สถานบรกิาร 
สาธารณสุขตางๆ ข้ึน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนิสิตทราบลักษณะงาน บทบาทหนาที่ ความรบัผิดชอบและการประสานงาน 
ระหวางฝายหรือกลุมงานตาง ๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัยในการตอบรับนโยบายสาธารณสุข 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 นิสิตทราบลักษณะงาน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและการประสานงานระหวางฝาย 

หรือกลุมงานตาง ๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สํานักงาน 
สาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัยในการตอบรับนโยบายสาธารณสุข
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
ใชเงินงบประมาณทัง้ส้ิน 30,560 บาท (สามหม่ืนหารอยหกสิบถวน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1. คาเอกสารและวัสดุ  1,000 
2. คาอาหารนิสิต  (150 คน X 60 บาท)  9,000 
3. คาน้ํามันเชื้อเพลิง  5,000 
4. คาเชารถ  10,000 
5. คาเบี้ยเล้ียงคณาจารย 180 บาท x 6 คน  1,080 
6. คาเบี้ยเล้ียงคนขับรถ 120 บาท x 4 คน  480 
7. คาเบี้ยเล้ียงสมทบ  400 
8. คาตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชั่วโมง  3,600 

รวม  30,560 
รวมท้ังสิ้น  30,560  บาท  (สามหมื่นหาพันหกรอยหกสิบบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 
1. เขียนโครงการและขอ 
อนุมัติฯ 
2. ดูงาน 
3.สรุป/ประเมินผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
นิสิตชัน้ปที่ 3  เขารวมการดูงานทุกคน 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
แบบประเมนิ/การนําเสนองานที่ไปดู
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11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / 
อุปสรรคท่ีอาจเกดิขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
........................................................... 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 160 

2.  ชื่อโครงการ  สัมมนาเตรียมความพรอมกอนฝกงานปฏิบัติงานวิชาชีพ สําหรับนิสิต 
ชั้นปที่ 5 

3.  ผูรับผิดชอบ 
3.1  ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
3.2  หนวยประสานการฝกปฏิบัตงิานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต กําหนดใหนิสิตชัน้ปที่ 4 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผลัดที่ 1 

ระหวางวันที่  6 มีนาคม - 7 เมษายน 2549 ผลัดที่ 2 วันที่ 17 เมษายน- 19 พฤษภาคม 2549 โดยการ 
สงนิสิตออกปฏิบัติงานในหนวยงานที่มกีารดําเนนิงานดานสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
แบงเปน 5 ประเภท ไดแก 

1.  โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสถาบัน 
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน 
3.  รานยาสังกัดสถาบัน หรือ รานยาเอกชน 
4.  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
5.  บริษัท/โรงงานผลิตยา 
เพื่อใหนิสิตฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพเภสัชศาสตร  รวมกับบุคลากรทางการ 

แพทยอ่ืนๆ  การเรียนรูลักษณะงาน โครงสรางองคกร ระบบบริการสาธารณสุข ปญหาสาธารณสุข 
ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานและผูรับบริการ ประสบการณที่นิสิตผูผานการ 
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพไดรับจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํางานในอนาคต ทําใหนิสิตมทีศันคตทิี่ 
ดีตอวิชาชีพ 

การจัดปฐมนิเทศ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ เปนการสรางความพรอม ความเขาใจ ถึง 
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงาน
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5.  วัตถุประสงค 
5.1  ชี้แจงรายการเอกสารประกอบการฝกงาน 
5.2  ชี้แจงรายละเอียดคูมือการฝกปฏิบัติงาน 
5.3  ชี้แจงรายละเอียดกจิกรรมการฝกปฏิบัติงาน  รายงานการฝกปฏิบัติงาน และการ 

ประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน 
5.4  แจง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ ทีเ่กีย่วของ 
5.5  แจงการมีสิทธิ์รับความชวยเหลือ และความคุมครองในดานการเงิน และสุขภาพ 

ระหวางการฝกงาน 
6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1  นิสิตมีความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ และวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงาน 
6.2  นิสิตมีความรู ความเขาใจ รายละเอียดการฝกปฏิบัติงาน 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณแผนดิน  แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ  หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร) 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายละเอียด (อาจารยผูรับผิดชอบ)  งบประมาณ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง)  3,600 
2. คาเดนิทางวิทยากร (1,500 บาท x 2 คน)  3,000 
3. คาที่พักวิทยากร (800 บาท x 1 คืน x 2 คน)  1,600 
4. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 15 คน)  450 
5.  อาหารวางและเครื่องดื่ม  (25  บาท x 15 คน x 2 มื้อ )  750 

รวมคาใชจายในโครงการ  9,400
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 และ 
แตงตั้งคณะทํางาน 

<-> 

2. ประชุมคณะทํางาน  <-> 
2. ติดตอสถานที่  <-> 
3. ทําหนังสือเชญิผูเกี่ยวของ  <-> 
4. ดําเนินกจิกรรมตามโครงการ  <-> 
5. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงานเสนอคณะฯ 

<-> 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 มีนิสิตเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  80  คน 
9.2 ไดรับผลการประเมนิโครงการคาระดับไมนอยกวา 4 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจ เกี่ยวกับการฝกปฏิบัตงิานเชงิวิชาชีพ และสามารถเตรยีม 
ความพรอมดานความรู การเดนิทาง ที่พกั งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการฝก 
ปฏิบัติงานฯ
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.......................................................... 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 161 

2.  ชื่อโครงการ  สัมมนาเตรียมความพรอมเพื่อการฝกปฏิบตัิการบริบาลเภสัชกรรม 
สําหรับนิสิตชั้นปที่ 6 

3.  ผูรับผิดชอบ 
3.1  ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
3.2  หนวยประสานการฝกปฏิบัตงิานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กําหนดใหนิสิตชั้นปที่ 6 ฝกปฏิบัติการบริบาล 

เภสัชกรรม ตลอดปการศึกษา 2549 จํานวน 5 วิชาบังคับ และ 1 วิชาเลือก โดยนิสิตฝกปฏิบัติการ ณ 
แหลงฝก ที่คณะฯจัดหาให เพื่อใหนิสิตฝกทักษะและประสบการณดานบริบาลเภสัชกรรม รวมกับ 
บุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ  การจัดสัมมนาเตรียมความพรอมเพื่อการฝกปฏิบัติงาน สําหรับนิสิตชั้นป 
ที่ ๖ เปนการชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงาน สรางความพรอม ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ 
ความรับผิดชอบ ของนิสิตที่พึงปฏิบัติระหวางการฝกปฏิบัติการตอไป 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  ชี้แจงรายการเอกสารประกอบการฝกงาน 
5.2  ชี้แจงรายละเอียดคูมือการฝกปฏิบัตงิาน 
5.3  ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการฝกปฏิบตัิงาน  รายงานการฝกปฏิบัติงาน และการ 

ประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน 
5.4  แจง กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ตางๆ ที่เกี่ยวของ 
5.5  แจงการมีสิทธิ์รับความชวยเหลือ และความคุมครองในดานการเงิน และสุขภาพ 

ระหวางการฝกงาน
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6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตมีความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ และวัตถุประสงคของการฝก 

ปฏิบัติงาน 
6.2  นิสิตมีความรู ความเขาใจ รายละเอียดการฝกปฏิบัติงาน 

7.  งบประมาณ 
7.1  งบประมาณแผนดนิ  แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  งานจดัการศึกษาดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร) 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายละเอียด (อาจารยผูรับผิดชอบ)  งบประมาณ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง)  3,600 
2. คาเดนิทางวิทยากร (1,500 บาท x 2 คน)  3,000 
3. คาที่พักวิทยากร (800 บาท x 1 คืน x 2 คน)  1,600 
4. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 15 คน)  450 
5.  อาหารวางและเครื่องดื่ม  (25  บาท x 15 คน x 2 มื้อ )  2,250 

รวมคาใชจายในโครงการ  10,900 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 และ 
แตงตั้งคณะทํางาน 

<--> 

2. ประชุมคณะทํางาน  <--> 
2. ติดตอสถานที่  <--> 
3. ทําหนังสือเชญิผูเกี่ยวของ  <--> 
4. ดําเนินกจิกรรมตามโครงการ  <--> 
5. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงานเสนอคณะฯ 

<-->
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9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 มีนิสิตเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  80  คน 
9.2 ไดรับผลการประเมนิโครงการคาระดับไมนอยกวา 4 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจ เกี่ยวกับการฝกปฏิบัตงิานเชงิวิชาชพี และสามารถเตรียม 
ความพรอมดานความรู การเดนิทาง ที่พกั งบประมาณ และอ่ืน ๆ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําป 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.................................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 162 

2.  ชื่อโครงการ  การสัมมนาเตรยีมความพรอมสําหรับแหลงฝกปฏิบัตกิารบริบาลเภสัชกรรม 

3.  ผูรับผิดชอบ  หนวยประสานการฝกปฏิบัตงิานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 
4.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) ไดกําหนดใหนิสิต 
ชั้นปที่ 6  ฝกปฏิบัติการ จํานวน  6 รายวิชา ซึ่งนิสิตตองออกฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝกทั่วประเทศ 
เปนระยะเวลา 6 ผลัด ผลัดละประมาณ 30 วันทําการ   ดังนั้น คณะฯจึงจําเปนตองจัดหาหนวยงาน 
ดานสาธารณสุขรองรับการฝกปฏิบัติการของนิสิต   โดยวิธีการสรางความรวมมือ และสรางความ 
เขาใจในเนื้อหาสาระของกิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน ระหวาง 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  กับ หนวยงานที่เปนแหลงฝก และนิสิตผูฝกปฏิบัติงาน 
เพื่อใหการฝกปฏิบัติงานเปนไปตามเจตนารมยของหลักสูตร 

การสัมมนาเตรียมความพรอมการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม จึงเปนกระบวนการ 
หนึ่งในการสรางความรวมมือ ความเขาใจ ในการฝกปฏิบัติการสําหรับนิสิตชั้นปที่ 6  โดยการเชิญ 
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิเปนผูดําเนินกิจกรรม เพื่อนําไปสูความรวมมือรวมใจระหวาง คณะฯ  แหลงฝก 
และนิสิต ในการฝกปฏิบัติการใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเตรียมความพรอมของอาจารยประจําแหลงฝก 
5.2 เพื่อสรางความเขาใจในกจิกรรมการฝกปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 อาจารยประจําแหลงฝก มีความเขาใจในกจิกรรมการฝกปฏิบัติการ และเกิดทัศนคตทิี่ดี 

ตอหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 
6.2  อาจารยประจําแหลงฝก มีความพรอมตอการเปนแหลงฝก และการฝกปฏิบัตกิารฯ



187 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
7.1  งบประมาณแผนดิน  แผนงานจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ  หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
เภสัชศาสตร) 

7.2 งบประมาณรายได  คณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา   งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

รายละเอียด (อาจารยผูรับผิดชอบ)  งบประมาณ  รายได 
1. คาเดนิทางอาจารยแหลงฝก (1,000 บาท x 70 คน)  70,000.00 
2. คาอาหารกลางวัน (150 บาท x 85 คน x 2 วัน)  25,500.00 
3. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (25 บาท x 85 คน x 4 มื้อ)  5,000.00 
4. คาที่พักสําหรับวิทยากร (800 บาท x 4 หอง x 2 คืน )  6,400.00 
5. คาที่พักผูรวมโครงการ (500 บาท x 85 คน)  22,500.00 
6. คาตอบแทนวทิยากร (600 บาท x 12 ช.ม.)  7,200.00 
7. คาเดนิทางวิทยากร (5,000 บาท x 3 คน)  15,000.00 
8. คาพาหนะ (รถบัส 2 คัน, รถตู 1 คัน) (6,500 บาท * 2 คัน + 2,000 
บาท)  15,000.00 
9. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลา (200 บาท x 3 คน x 2 วัน)  1,200.00 
10. เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 3 คน x 2 วัน)  720.00 
11. เงินสมทบพนกังานขับรถ (100 บาท x 3 คน x 2 วัน)  600.00 
12. คาวัสดุประกอบการประชุม  10,000.00 

197,320.00  1,800.00 
รวมคาใชจายในโครงการ 

199,120.00 
ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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 และ 
แตงตั้งคณะทํางาน 

<--> 

2. ประชุมคณะทํางาน  <-->  <--> 

2. ติดตอสถานที่ พาหนะ  <-->  <--> 

3. ทําหนังสือเชญิผูเกี่ยวของ  <-->  <--> 

4. ดําเนินกจิกรรมตามโครงการ  <-->  <--> 

5. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงานเสนอคณะฯ 

<--> 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 จํานวนผูตอบรับเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนที่เชิญ 
9.2 การวัดคาระดับความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ ไดรับคะแนนไมนอยกวา 4 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 ผูเขารวมโครงการ มีความเขาใจในกระบวนการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 
10.2  ผูเขารวมโครงการ มีความพรอมในการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา

ไมมีเนื่องจากเปนโครงการใหม 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค 
ท่ีอาจเกดิขึ้นในปน้ี 
ไมมีเนื่องจากเปนโครงการใหม
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2549-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
............................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 163 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการฝกปฏิบัติงานบทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
3.  ผูประสานงานโครงการ 

3.1  อ.ดร.ศิรดา  มาผันตะ 
3.2  อาจารยอรรถการ  นาคํา 
3.3  หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4.  หลักการและเหตุผล 
การใหบรบิาลเภสัชกรรมแกผูปวย จําเปนตองใหนิสิตไดฝกทักษะและประสบการณในการ 

สรางความคุนเคยกับการใหบริการดานเภสัชกรรมคลินิกรวมกับบุคลากรการแพทย  และกระบวนการ 
บริหารในสถานบริการทางคลินกิ  ฝกรวบรวมและประเมินขอมูลอาการทางเภสัชกรรม  และการ 
ประเมินทางกายภาพเบื้องตนของผูปวย  วิเคราะหและวางแผนในการติดตามการใชยา  การใหขอมูล 
และความรูดานยาแกผูปวย  อันจะทําใหนิสิตเขาใจและเกิดทกัษะในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมได 
มากกวาการเรียนในชัน้เรียนเพยีงอยางเดียว  การฝกปฏิบัติงาน  จึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาองค 
ความรูและทักษะแกนิสิต 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจโครงสรางองคกรภายใน บทบาท หนาที่ ความ 
รับผิดชอบ ลักษณะการใหบริการรักษาพยาบาล 

5.2  เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจกฎ ระเบียบ ขอบังคบั และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ใน 
การปฏิบัติงาน ณ สถานบริการสาธารณสุข หรือ แหลงฝก 

5.3  เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจในเร่ืองเอกสาร แบบบันทึกที่ใชในการดําเนินการ 
รักษาพยาบาลของทกุฝาย 

5.4  เพื่อใหนิสิตมีทกัษะในการซักประวัติผูปวยแรกรับ การดําเนินอาการของโรค การจดั 
แบงกลุมโรค และการบันทึกเวชระเบียน ระบบควบคุม 

5.5  เพื่อใหนิสิตมีทกัษะ ประสบการณในการอานแฟมประวัติผูปวย
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5.6  เพื่อใหนิสิตมีความรู ความสามารถ และทักษะในการประเมนิทางกายภาพที่จําเปน 
5.7  เพื่อใหนิสิตมีความรูทีจ่ําเปนสําหรับดําเนนิการบริบาลเภสัชกรรม 
5.8  เพื่อใหนิสิตมีทักษะในการทํางานเปนทีมรวมกบับุคลากรทางการแพทย 
5.9  เพื่อใหนิสิตมีทักษะในการทํางานติดตอสื่อสารกับผูปวย 

6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
นิสิตมีประสบการณตรงและไดปฏิบัติงานจริง ณ แหลงฝก ในการใหบริการดานเภสัช 

กรรมคลินิกรวมกับบุคลากรการแพทย และกระบวนการบริหารในสถานบริการทางคลินิก ฝกรวบรวม 
และประเมินขอมูลอาการทางเภสัชกรรม และการประเมินทางกายภาพเบื้องตนของผูปวย วิเคราะห 
และวางแผนในการติดตามการใชยา การใหขอมูลและความรูดานยาแกผูปวย 

7.  งบประมาณ 
7.1  งบประมาณแผนดิน  แผนงานจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา  งานจัดการศกึษาดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ  หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช 
ศาสตร) 

รายละเอียด  งบประมาณ 
คาตอบแทนแหลงฝก 
1. คาสอน  ( 25 บาท x 4 วัน x 90 คน )  9,000 
2. คาวัสดุ  4,500 

รวมคาใชจายในโครงการ  13,500 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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8.  แผนการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 ที่  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 <-> 

2  ทําหนังสือประสานงานกบั 
ผูเกี่ยวของทุกฝาย 

<-> <-> 

3  ฝกปฏิบัติงานรานยา 
โรงพยาบาล และสถาบนั 
วิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

- รานยา 3 ครั้ง 
ครั้งละ 2 ชั่วมง/ 

นิสิต 1 คน 
- รพ.,ส.วิจัยฯ 

4  สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 
เสนอคณะฯ (ต.ค. 49) 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตมีความรู ความเขาใจ งานบริบาลเภสัชกรรมในสถานบริการดานสาธารณสุข 

11. (สําหรบัโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา

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

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
......................................................... 

1. รหัสโครงการ  ภ. 164 

2. ชื่อโครงการ  ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  อ.ดร.อารมณ  เจษฎาญานเมธา 
2. หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเอง 

ซึ่งนิสิตจะไดรับการฝกปฏิบัติงานตั้งแตการเรียน ชั้นปที่ 4  ปที่ 5 และปที่ 6  เพื่อสรางความพรอมและ 
พัฒนาศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปนบัณฑิตที่มีคุณคาตอสังคม  และในปจจุบัน  รูปแบบการ 
ใหบริการดานยาแกประชาชนในโรงพยาบาลไดรับการพัฒนาใหมีความชัดเจนในดานการบริการทีแ่บง 
ตามประเภทของผูปวยหรือผูรับบริการมากขึ้น 

งานเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลนับเปนบริการที่สําคัญดานหนึ่งที่ เภสัชกร 
ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีองคความรูและทักษะทั้งทางวิชาชีพ และวิชาการ ที่สามารถรับการพัฒนาได 
จากการเขารวมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณของผูรวมวิชาชีพเภสัชกรที่มาจากหนวยงานตางๆ 
ทั่วประเทศ ซึ่งจะชวยใหสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนากระบวนการใหบริการแกผูปวยหรือ 
ผูรับบริการใหเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถเปนแหลงเรียนรูของนิสิตเภสัชศาสตร จากการฝก 
ปฏิบัติงานใหกับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อความรวมมือกับหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพในการเปนแหลงฝกสาขาวิชาบริบาล 
เภสัชกรรมผูปวยนอก 

5.2 เพื่อสนับสนุนดานวิชาการแกเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพใหมี 
ศักยภาพความพรอมเพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก
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5.3  เพื่อใหเภสัชกรที่ปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูปวยนอกไดเพิ่มพูนองคความรูดานการใหบริบาล 
ทางเภสัชกรรมผูปวยนอก 

6.  เปาหมาย 
6.1  เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกีย่วกับการใหบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวย 

นอก 
6.2  เภสัชกรผูเขารวมประชุมฯนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูปวยนอก 
6.3  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอกเพียงพอกับจํานวน 

นิสิต 
6.4  เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 

หนวยงานที่ใหบริการดานบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกีย่วกับการใหบริการทางเภสัชกรรมผูปวย 
นอกได 

7.2 เภสัชกรผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรบัไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมผูปวย 
นอกในหนวยงานของตนได 

7.3 มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัตงิานบริบาลเภสัชกรรมเภสัชกรรมผูปวยนอกเพยีงพอ 
กับจํานวนนิสติ 

7.4 เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร ระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 
หนวยงานที่ใหบริการดานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก 

7.5  มีจํานวนแหลงฝกปฏิบัตกิารดานการใหบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก เพิ่มขึ้น 

8.  งบประมาณ 
8.1 งบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
เภสัชศาสตร) 

8.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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รายละเอียด (อาจารยผูรับผิดชอบ)  งบประมาณ  รายได 
1. คาอาหาร  (150 บาท x 40 คน x 3 วัน)  1,800.00 
2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ( 25 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 3 วัน )  6,000.00 
3. คาที่พักวิทยากร (800 บาท x 2 คืน)  1,600.00  - 
4. คาตอบแทนวทิยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 วัน)  10,800.00  - 
5. คาเดนิทางวิทยากร  4,000.00 
6. คาพาหนะ  1,500.00 
7. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( 5 คน x 200 บาท x 2 วัน )  2,000.00 
8. เบีย้เล้ียงพนักงานขับรถ ( 120 บาท x  2 วัน )  240.00 
9. คาสมทบพนักงานขับรถ ( 100 บาท x 2 วัน )  200.00 
10. คาวัสดุประกอบการประชุม  3,000.00 

47,140.00  200.00 รวมคาใชจายในโครงการ 
47,340.00 

ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

9.  แผนการปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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  <-> 

2. แตงตั้งคณะทํางาน  <-> 

3. ประชุมคณะทํางาน  <->  <-> 

4. ดําเนินงานตามโครงการ  <-> 

5. สรุปและรายงานผลการ 
6. ดําเนินงานเสนอคณะฯ และ 
ประกันคุณภาพ 

<-> 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
-  จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 30 คน
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11. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
-  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ 

ผานมา 
- 

13.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
............................................... 

1. รหัสโครงการ  ภ. 165 

2. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. อาจารยอรรถการ  นาคํา 
2. หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4. หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบนั รานยา เปนหนวยบริการดานสุขภาพ ข้ันปฐมภูมิที่มีประชาชนเลือกใช 

บริการเปนจํานวนมาก  ดังนั้นเภสัชกรผูปฏิบัตงิานจงึตองไดรับการพัฒนาดานทักษะและองคความรู 
ใหเทาทันตอสถานการณปจจุบนัของโรคตางๆ  ทีเ่กิดขึ้นประกอบกบัหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  มหาวทิยาลัยนเรศวร  เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเองซึง่นิสิตจะไดรับ 
การฝกปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเพื่อสรางความพรอมและพัฒนาศักยภาพของ 
นิสิตใหสามารถเปนบณัฑิตที่มีคุณคาตอสังคม  และคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มี 
พันธกิจในการพัฒนาวิชาชีพรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดานยา 
ใหกับประชาชน 

การพัฒนาทักษะการใหบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน Pharmaceutical Care in 
Pharmacy  Conference  เปนการบรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณของเภสัชกรจากหนวยงาน 
ตางๆ  ทั่วประเทศซึง่จะชวยพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและสามารถเปนแหลงฝกปฏิบตัิงานใหกับนิสิต 
หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสนับสนุนดานวิชาการใหกับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรในสถานปฏิบัติการบริบาล 
เภสัชกรรมชุมชน 

5.2  เพื่อสรางความรวมมือระหวาง คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 
สถานปฏิบัติการ เภสัชกรรมชุมชน ในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน 

5.3  เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทาง
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เภสัชกรรม และเพิ่มจํานวนสถานปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนใหมีความพรอมในการ 
เปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน 

6.  เปาหมาย 
6.1  เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกีย่วกับการใหบริบาลทางเภสัชกรรม 

ชุมชน 
6.2  เภสัชกรผูเขารวมประชุมฯนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 
6.3  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชน 
6.4  เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 

หนวยงานที่ใหบริการดานบริบาลเภสัชกรรมชุมชน 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1  เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกีย่วกับการใหบริการทางเภสัชกรรมชุมชน 
7.2  เภสัชกรผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไปพฒันาการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชน 

ในหนวยงานของตนได 
7.3  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนเพียงพอกบัจํานวนนิสิต 
7.4  เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร ระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 

หนวยงานที่ใหบริการดานบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน 
7.5 มีจํานวนแหลงฝกปฏิบัตกิารดานการใหบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนเพิ่มข้ึน 

8.  งบประมาณ 
8.1 งบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป (เงินอุดหนนุการศึกษาสําหรับนกัศึกษาเภสัช 
ศาสตร) 

8.2  เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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รายละเอียด  งบประมาณ  รายได 
1. คาอาหาร  (200 บาท x 40 คน x 2 วัน)  1,600.00 
2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ( 25 บาท x 60 คน x 2 วัน x 2 มื้อ )  6,000.00 
3. คาที่พักวิทยากรและเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน (800 บาท x 4 หอง x  2 คืน x 1 
คร้ัง)  6,400.00 

4. คาตอบแทนวทิยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง x  2 วัน)  7,200.00  - 
5. คาเดนิทางวิทยากร  1,500.00 
6. คาพาหนะ  6,000.00 
7. คาสมทบพนักงานขับรถ ( 100 บาท  x 2 คน x 2 วัน )  400.00 
8. เบีย้เล้ียงพนักงานขับรถ ( 120 บาท x 2 คน x 2 วัน )  480.00 
9. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( 5 คน x 200 บท x 2 วัน)  2,000.00 
10. คาวัสดุประกอบการประชุม  3,000.00 

46,580.00  400.00 
รวมคาใชจายในโครงการ 

46,980.00 
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

9.  แผนการปฏิบตัิงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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  <-> 

2. แตงตั้งคณะทํางาน  <-> 

3. ประชุมคณะทํางาน  <-> <-> 

4. ดําเนินงานตามโครงการ  <-> 

5. สรุปและรายงานผลการดําเนนิงาน 
เสนอคณะฯ และประกนัคณุภาพ 

<->
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10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
-  จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 30 คน 

11. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
-  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ 

ผานมา 

- 

13. (สําหรบัโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค 
ท่ีอาจ เกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 166 

2.  ชื่อโครงการ  การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการใหบริการสารสนเทศทางยา 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  อ.อภิรักษ  วงศรัตนชัย  และ อ.ธีรชัย  เรืองบัณฑิต 
2.  หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเอง 

ซึ่งนิสิตจะไดรับการฝกปฏิบัติงานตั้งแตการเรียน ชั้นปที่ 4  ปที่ 5 และปที่ 6  เพื่อสรางความพรอมและ 
พัฒนาศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปนบัณฑิตที่มีคุณคาตอสังคม  และในปจจุบัน  รูปแบบการ 
ใหบริการดานยาแกประชาชนในโรงพยาบาลไดรับการพัฒนาใหมีความชัดเจนในดานการบริการที่แบง 
ตามประเภทของผูปวยหรือผูรับบริการมากขึ้น 

งานบริการสารสนเทศทางยาในโรงพยาบาลนับเปนบริการที่สําคัญดานหนึ่งที่เภสัชกร 
ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีองคความรูและทักษะทั้งทางวิชาชีพ และวิชาการ ที่สามารถรับการพัฒนาได 
จากการเขารวมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณของผูรวมวิชาชีพเภสัชกรที่มาจากหนวยงานตางๆ 
ทั่วประเทศ ซึ่งจะชวยใหสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนากระบวนการใหบริการแกผูปวยหรือ 
ผูรับบริการใหเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถเปนแหลงเรียนรูของนิสิตเภสัชศาสตร จากการฝก 
ปฏิบัติงานใหกับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อความรวมมือกับหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพในการเปนแหลงฝกสาขาวิชา 
ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา 

5.2  เพื่อสนับสนุนดานวิชาการแกเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพ 
ใหมีศักยภาพความพรอมเพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
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5.3  เพื่อใหเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใหบริการสารสนเทศทางยาไดเพิ่มพูนองคความรู 
ดานการใหบริการสารสนเทศทางยา 

6.  เปาหมาย 
6.1  เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกีย่วกับการใหบริการสารสนเทศ 

ทางยา 
6.2  เภสัชกรผูเขารวมประชุมฯนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติงานการใหบริการ 

สารสนเทศทางยา 
6.3  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัตกิารใหบริการสารสนเทศทางยาเพียงพอกบั 

จํานวนนิสิต 
6.4  เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 

นเรศวร กับหนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศทางยา 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1  เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกบัการใหบริการสารสนเทศ 
ทางยา 

7.2  เภสัชกรผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหบริการ 
สารสนเทศในหนวยงานของตนได 

7.3  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยาเพียงพอกับ 
จํานวนนิสิต 

7.4  เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชพีเภสัชกร ระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
นเรศวร กับหนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศทางยา 

7.5  มีจํานวนแหลงฝกปฏิบัติการดานการใหบริการสารสนเทศทางยา 
8.  งบประมาณ 

8.1  งบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดา 
วิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป (เงินอุดหนนุการศึกษาสําหรับ 
นักศึกษาเภสัชศาสตร) 

8.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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รายละเอียด  งบประมาณ  รายได 
1. คาอาหาร  (150 บาท x 40 คน x 3 วัน)  18,000.00 
2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ( 25 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 3 วัน )  6,000.00 
3. คาตอบแทนวทิยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 วัน)  10,800.00  - 
4. คาที่พักวิทยากร (800 บาท x 2 คืน)  1,600.00  - 
5. คาเดนิทางวิทยากร  3,500.00 
6. คาพาหนะ  1,500.00 
7. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( 5 คน x 200 บาท x 2 วัน )  2,000.00 
8. คาเบีย้เล้ียงพนกังานขับรถ ( 120 บาท x 2 วัน )  240.00 
9.คาสมทบพนักงานขับรถ ( 100 บาท  x 2 วัน )  200.00 
10. คาวัสดุประกอบการประชุม  3,000.00 

46,640.00  200.00 รวมคาใชจายในโครงการ 
46,840.00 

ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

9.  แผนการปฏิบตัิงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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  <-> 

2. แตงตั้งคณะทํางาน  <-> 

3. ประชุมคณะทํางาน  <-> <-> 

4. ดําเนินงานตามโครงการ  <-> 

5. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงาน   เสนอคณะฯ และ 
ประกันคุณภาพ 

<-> 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
-  จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 30 คน
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11. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
-  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

12 (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา
ไมมี 

13.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

ไมมี
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.............................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 167 

2.  ชื่อโครงการ  การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตรและ 
เภสัชจลนพลศาสตรคลินิก 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
1.  ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
2.  หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเอง 

ซึ่งนิสิตจะไดรับการฝกปฏิบัติงานตั้งแตการเรียน ชั้นปที่ 4  ปที่ 5 และปที่ 6  เพื่อสรางความพรอมและ 
พัฒนาศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปนบัณฑิตที่มีคุณคาตอสังคม  และในปจจุบัน  รูปแบบการ 
ใหบริการดานยาแกประชาชนในโรงพยาบาลไดรับการพัฒนาใหมีความชัดเจนในดานการบริการทีแ่บง 
ตามประเภทของผูปวยหรือผูรับบริการมากขึ้น 

งานเภสัชกรรมอายุรศาสตร และเภสัชจลนพลศาสตรคลินิกในโรงพยาบาลนับเปนบริการที่ 
สําคัญดานหนึ่งที่เภสัชกรผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีองคความรูและทักษะทั้งทางวิชาชีพ และวิชาการ ที่ 
สามารถรับการพัฒนาไดจากการเขารวมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณของผูรวมวิชาชีพเภสัช 
กรที่มาจากหนวยงานตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะชวยใหสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนากระบวนการ 
ใหบริการแกผูปวยหรือผูรับบริการใหเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถเปนแหลงเรียนรูของนิสิตเภสัช 
ศาสตร จากการฝกปฏิบัติงานใหกับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อความรวมมือกับหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพในการเปนแหลงฝกสาขาวิชา 

บริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร และเภสัชจลนพลศาสตรคลินิก
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5.2 เพื่อสนับสนุนดานวิชาการแกเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่ใหบริการดาน 
สุขภาพใหมีศักยภาพความพรอมเพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม 
อายุรศาสตร และเภสัชจลนพลศาสตรคลินิก 

5.3  เพื่อใหเภสัชกรที่ปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร และเภสัชจลนพลศาสตรคลินิกได 
เพิ่มพูนองคความรูดานการใหบริบาลทางเภสัชกรรมอายุรศาสตร และเภสัช 
จลนพลศาสตรคลินิก 

6.  เปาหมาย 
6.1  เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกีย่วกับการใหบริบาลทางเภสัช 

กรรมอายุรศาสตร และเภสัชจลนพลศาสตรคลินิก 
6.2  เภสัชกรผูเขารวมประชมุฯนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติงานเภสัชกรรม 

อายุรศาสตรและเภสัชจลนพลศาสตรคลินกิ 
6.3  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสติเขาฝกปฏิบตัิงานบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร และ 

เภสัชจลนพลศาสตรคลินกิเพยีงพอกับจาํนวนนิสิต 
6.4  เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชพีเภสัชกรระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 

นเรศวร กับ หนวยงานที่ใหบริการดานบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร และเภสัช 
จลนพลศาสตรคลินิก 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพนูความรูเกี่ยวกับการใหบริการทางเภสัช 

กรรมอายุรศาสตร และเภสัชจลนพลศาสตรคลินิกได 
7.2  เภสัชกรผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไปพฒันาการปฏิบัติงานบริบาล 

เภสัชกรรมอายุรศาสตร และเภสัชจลนพลศาสตรคลินิกในหนวยงานของตนได 
7.3  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเภสัชกรรม 

อายุรศาสตร และเภสัชจลนพลศาสตรคลินกิเพียงพอกับจํานวนนิสิต 
7.4 เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร ระหวางคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัย 

นเรศวร กับ หนวยงานทีใ่หบริการดานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุรศาสตร และเภสัช 
จลนพลศาสตรคลินิก 

7.5  มีจํานวนแหลงฝกปฏิบัติการดานการใหบริบาลทางเภสัชกรรมอายุรศาสตร และเภสัช 
จลนพลศาสตรคลินิกเพิ่มข้ึน
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8.  งบประมาณ 
8.1 งบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานจัดการศกึษาดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนนุการศึกษาสําหรับนักศกึษาเภสชัศาสตร) 
8.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษา 

อุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

รายละเอียด  งบประมาณ  รายได 
1. คาอาหาร  (150 บาท x 40 คน x 3 วัน)  18,000.00 
2. อาหารวางและเครื่องดื่ม ( 25 บาท x 40 คน x 3  วัน x  2 มื้อ )  6,000.00 
3. คาตอบแทนวทิยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 วัน)  10,800.00  - 
4. คาที่พักวิทยากร (800 บาท x 2 คืน x 4 หอง)  6,400.00  - 
5. คาเดนิทางวิทยากร  3,500.00 
6. คาพาหนะ  1,500.00 
7. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( 200 บาท x 5 คน x 2 วัน )  2,000.00 
8. คาสมทบพนักงานขับรถ ( 100 บาท x 2 คน x 2 วัน )  400.00 
9. เบีย้เล้ียงพนักงานขับรถ (120 บาท x 2 คน x 2 วัน )  480 
10. คาวัสดุประกอบการประชุม  3,000.00 

51,680.00  400.00 
รวมคาใชจายในโครงการ 

52,080.00 
ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

9. แผนการปฏิบตัิงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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  <-> 

2. แตงตั้งคณะทํางาน  <-> 

3. ประชุมคณะทํางาน  <-> <-> 

4. ดําเนินงานตามโครงการ  <-> 

5. สรุปและรายงานผลการดําเนนิงาน 
เสนอคณะฯ และประกนัคณุภาพ 

<->
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10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
-  จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 30 คน 

11. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
-  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา
ไมมี 

13. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

ไมมี
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
………………………............................. 

1. รหัสโครงการ  ภ. 168 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการฝกปฏิบัติการยาเตรียมปราศจากเชื้อ 
3.  ผูประสานงานโครงการ

1.  อรรถการ  นาคํา 
2.  หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2542 กําหนดใหนิสิตชั้นปที่ 5  ศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมยาเตรียมปราศจากเชื้อ โดยตองฝก 
ปฏิบัติการจํานวน 255 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จส้ินการฝกปฏิบัติการ นิสิตจะตองนําเสนอกรณีศึกษาที่ 
นาสนใจ (Formal case presentation) จํานวน 1 กรณีศึกษา 

การฝกปฏิบัติการยาเตรียมปราศจากเชื้อ จะเนนการนําความรูที่ไดจากการเรียนการ 
สอนมาประยุกตใชในการใหบริบาลผูปวย ในการเตรียมยาหรือสารอาหารสําหรับผูปวยเฉพาะรายโดย 
ผานทางหลอดเลือดดําเพื่อใหยาเตรียมมีความคงตัว เขากันได และมีประสบการณในใชหลักการ 
บริบาลทางเภสัชกรรม  การติดตามผูปวยที่ไดรับยาเตรียมปราศจากเชื้อในหอผูปวยรวมกับกลุม 
บุคลากรทางการแพทย นอกจากนี้ยังสามารถคํานวณปริมาณสารอาหารตามสภาพของผูปวย และ 
ความตองการของแพทย ใหคําแนะนําและใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเตรียมที่ ผูปวยไดรับ 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อศึกษากระบวนผลิตยาเตรียมปราศจากเชื้อ 
5.2 เพื่อฝกการเตรียมยาเคมีบําบัดโรคมะเร็ง การเตรียมสารละลายผสมที่ใหทาง 

หลอดเลือดดํา และการใหสารอาหารทางหลอดเลือดดํา ตามสภาพของผูปวยเฉพาะราย 
ที่แพทยตองการ 

5.3  เพื่อฝกการติดตามผูปวยที่ไดรับเตรียมฯรวมกับกลุมบุคลากรทางการแพทยใน 
โรงพยาบาล
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6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  สามารถทราบถึงกระบวนผลิตยาเตรียมปราศจากเชื้อ 
6.2  มีทักษะในการเตรียมยาเคมีบําบัดโรคมะเร็ง การเตรียมสารละลายผสมที่ใหทาง 

หลอดเลือดดํา และการใหสารอาหารทางหลอดเลือดดํา ตามสภาพของผูปวยเฉพาะราย 
ที่แพทยตองการ 

6.3  ไดรับทักษะในการปฏิบัติงานติดตามผูปวยที่ไดรับเตรียมฯรวมกับกลุมบุคลากร 
ทางการแพทยในโรงพยาบาล 

7.  งบประมาณ 
7.1  งบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนนุการศึกษาสําหรับนักศกึษาเภสชัศาสตร) 
7.2  งบประมาณรายได  คณะเภสัชศาสตร กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษา 

ระดับอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
รายละเอียด  งบประมาณ  รายได 

คาใชจายนิสิต 
1. คาเบีย้เล้ียงนิสิต (60 บาท x 89 คน x 14 คืน)  74,760.00 
2. คาพาหนะ (400 บาท x 89 คน)  35,600.00 
คาใชจายแหลงฝก 
1. คาตอบแทนแหลงฝก (100 บาท x 89 คน x 14 วัน)  124,600.00  - 
คาใชจายในการเรียนการสอนท่ีคณะ 
1. คาวัสดุ  4,867.00 
คาใชจายอาจารยนิเทศ 
1. เบีย้เล้ียงอาจารย (180 บาท x 5 คน x 3วัน)  2,700.00  - 
2. เบีย้เล้ียงพนักงานขับรถ (120 บาท  x  3 วัน)  360.00 
3. เงินสมทบพนักงานขับรถ (100 x 3 วัน)  300.00 
4. ที่พัก (800 บาท x 2 หอง x 2 คืน)  3,200.00  - 
5. พาหนะ (800 บาท x 5 คน)  4,000.00  - 

250,087.00  300.00 
รวมคาใชจายในโครงการ 

250,387.00 
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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8.  แผนการปฏิบตัิงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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  1 
2. จัดการเรียนการสอนที่ 

คณะเภสัชศาสตร 
3-13 

3. สอบวัดผลกอนฝกปฏิบัติการ  14 
4. ฝกปฏิบัติการฯ ณ แหลงฝก  17 ต.ค.–4 

พ.ย. 
5. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงานเสนอคณะฯ 

<-> 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนนสิิตผูผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 80 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการคณุภาพ 
10.1 แบบประเมินผลการฝกปฏิบัตงิาน 
10.2 การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 
10.3 รายงานการฝกปฏิบัติงาน 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา 
ไมมี 

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

ไมมี
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.............................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 169 

2.  ชื่อโครงการ  ฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม 
3.  ผูประสานงานโครงการ

1.  ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
2.  หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4. หลักการและเหตุผล 
การฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม เปนการฝกปฏิบตัิงานวิชาชพีของนิสิตเภสัชศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care) ที่ 
นิสิตทุกคนจะตองฝกปฏิบัตกิารบริบาลทางเภสัชกรรม ในปฏิบัติการบังคับ 5 ปฏิบัติการ และเลือก 1 
ปฏิบัติการ โดยใชเวลาในการฝกแตละปฏิบัติการ จํานวน 6 สัปดาห เมื่อเสรจ็สิ้นการฝกปฏิบัติการ 
นิสิตจะตองสอบผานความรูรวบยอด (Comprehensive examination) กอนจบการศกึษา 

การฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม จะเนนการนําความรูที่ไดจากกระบวนการเรียนการ 
สอนในแตละรายวิชา โดยเฉพาะดานเภสัชกรรมบําบดั มาประยุกตใชในการใหบรกิารผูปวย โดยใช 
หลักการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผูปวยดานยา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีตอผูปวย การฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมนีจ้ะครอบคลุมต้ังแตกระบวนการดูแลผูปวยดาน 
ยา  ที่เกีย่วของกับการบริบาลผูปวยอายุรศาสตร การแปลผลระดับยาดานเภสัชจลนพลศาสตร การ 
บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก การใหบริการขอมูลสารสนเทศทางยา และรายวิชาปฏิบัติการอื่นๆ ที่ 
คณะฯเปดใหนิสิตลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชาเลือก 

5.  วัตถุประสงค  เพื่อใหนิสิต 
5.1  มีความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบดานบริบาลทาง 

เภสัชกรรมในแตละกิจกรรม 
5.2  มีประสบการณ ทักษะ และความชํานาญในการฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม 

เฉพาะดาน 
5.3  มีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุข



212 

5.4  มีความมั่นใจในการใชวิชาชีพใหเปนประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการโดยกระบวนกา 
บริบาลเภสัชกรรม 

5.5  มีความเขาใจและเกิดเจตคติที่ดีตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของวิชาชีพ 
ดานบริบาลเภสัชกรรม 

5.6  มีความเขาใจถึง โครงสราง การวางระบบดําเนินการในแตละสถานที่ 
6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1  นิสิตมีทักษะและประสบการณการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย 
6.2  นิสิตสามารถมีทกัษะและประสบการณการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทางการ 

แพทยดานอื่นๆ ได 
6.3  นิสิตตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแก 

ผูปวย และสามารถสงเสริมคณุภาพชีวิตดานสุขภาพแกผูปวย หรือผูรับบริการ 
รวมกับวิชาชีพดานสาธารณสุขอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.  งบประมาณ 
7.1 งบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานจัดการศึกษา 

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศกึษาสาํหรบันกัศึกษาเภสัชศาสตร) 
7.2 งบประมาณรายได  คณะเภสัชศาสตร กองทนุเพือ่การศึกษา แผนงานจัดการ 

ศึกษาระดับอุดมศกึษา งานจัดการศกึษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

รายละเอียด (อาจารยผูรับผิดชอบ)  งบประมาณ  รายได 
1. คาเบีย้เลี้ยงนิสิต 
( ผลัด 5  60 คน * 29  วัน*60 บาท)+(ผลัด6  58  คน * 28  วัน* 60 บาท)+ 
(ผลัด 1  68  คน * 30  วัน*60บาท )+(ผลัด 2  68  คน*  30  วัน*60บาท)+ 
(ผลัด 3  68  คน * 30  วัน*60บาท ) 

569,040.00 

2. คาพาหนะ  ( ผลัด 5  60 คน *400 บาท)+(ผลัด6  58  คน * 400 บาท) 
+(ผลัด 1  68  คน * 400 บาท )+(ผลัด 2  68  คน* 400 บาท)+(ผลัด 3  68 
คน * *400 บาท ) 

128,800.00 

รวม  697,840.00
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คาใชจายแหลงฝก 
1. คาสอน 
( ผลัด 5  70 คน * 30  วัน*100 บาท)+(ผลัด6  68  คน * 30  วัน* 100 
บาท)+(ผลัด 1  78 คน* 30 วัน*100บาท)+(ผลัด 2  78  คน*  30  วัน*100 
บาท)+(ผลัด 3  78  คน * 30  วัน*100บาท ) 

1,116,000.00  - 

รวม  1,813,840.00  - 
คาใชจายอาจารยนิเทศ 
1. เบีย้เล้ียงอาจารย (180 บาท x 10 คน x 2 วัน )  3,600.00  - 
2. ที่พัก (900 บาท x  2 คืน x 10 คน)  16,000.00  - 
3. พาหนะ (800 บาท x15 คน )  12,000.00  - 
4. เบีย้เล้ียงพนักงานขับรถ  (120 บาท x 10 คน)  600.00  - 
3. เงินสมทบพนักงานขับรถ  (100 บาท x 5 วัน)  -  1,000.00 

รวม  28,200.00  1,000.00 
1,842,040.00  1,000.00 

รวมคาใชจายในโครงการ 
1,843,040.00 

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

8.  แผนการปฏิบตัิงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 ที่  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.48) 
2  เลือกแหลงฝก  (ก.ย. 48) 
3  ฝกปฏิบัติการ ณ แหลงฝก 
4  นําเสนอผลการฝกงาน (3 ครั้ง)  ครั้งที่ 

3/48 
คร้ังที่ 
1/49 

คร้ังที่ 
2/49 

ผลัด 4-6/2548  ผลัดที่ 1-4/49



214 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนนสิิตผูผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกปฏิบัติการ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 
10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

รายงานการฝกปฏิบัตงิาน 
11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา 
11.1  ปริมาณกระดาษที่ใชผลิตแบบประเมนิผลการฝกปฏิบัติงานมีมาก การรวบรวม 

คะแนนทําไดไมครบถวน ไมสะดวก 
11.2  นิสิตเปล่ียนแปลงแหลงฝก โดยใหเหตุผลดานการเงิน และ/หรือปญหาเกี่ยวกบั 

ครอบครัว ทําใหเกิดปญหาความตอเนื่องของงานที่แหลงฝกไดกําหนดไวใน 
แผนปฏิบัติงาน 

11.3  แหลงฝกขอยกเลิกการรับนิสิตฝกงาน โดยใหเหตุผลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 
ผูรับผิดชอบการฝกปฏิบัติงาน 

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

12.1  จัดจางทําแบบประเมินผลการฝกปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกบักระดาษคําตอบการ 
สอบ Entrance แลว 

12.2  ใชเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ ประมวลผล 
12.3  กําหนดใหนิสิตเลือกแหลงฝก ที่อยูในภูมิลําเนา หรือในจังหวัดที่มีญาติอาศัยอยู 

เพื่อลดปญหาคาใชจายเกีย่วกับที่พัก และการเดินทาง รวมถึงลดความกังวลของ 
ผูปกครอง 

12.4  ในแบบสํารวจแหลงฝก ใหสอบถามถงึแนวโนมการเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบการฝก 
ปฏิบัติการระหวางป
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ระหวางวันท่ี  8  สิงหาคม -  16  กันยายน  2548) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.............................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 170 

2.  ชื่อโครงการ  ฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม 
3.  ผูประสานงานโครงการ

1. ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
2. หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4.  หลักการและเหตุผล 
การฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม เปนการฝกปฏิบตัิงานวิชาชพีของนิสิตเภสัชศาสต 

บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  (Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care) ที่ 
นิสิตทุกคนจะตองฝกปฏิบัตกิารบริบาลทางเภสัชกรรม  ในปฏิบัติการบังคับ  5  ปฏิบัติการ  และเลือก  1 
ปฏิบัติการ  โดยใชเวลาในการฝกแตละปฏิบัติการ  จํานวน  6  สัปดาห  เมื่อเสร็จส้ินการฝกปฏิบัติการ 
นิสิตจะตองสอบผานความรูรวบยอด (Comprehensive examination) กอนจบการศกึษา 

การฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม จะเนนการนําความรูที่ไดจากกระบวนการเรียนการ 
สอนในแตละรายวิชา  โดยเฉพาะดานเภสัชกรรมบําบดั  มาประยุกตใชในการใหบรกิารผูปวย  โดยใช 
หลักการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผูปวยดานยา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีตอผูปวย  การฝกปฏิบัตกิารบริบาลทางเภสัชกรรมนี้จะครอบคลุมต้ังแตกระบวนการดูแลผูปวยดาน 
ยา    ที่เกี่ยวของกับการบริบาลผูปวยอายุรศาสตร  การแปลผลระดับยาดานเภสัชจลนพลศาสตร  การ 
บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก  การใหบริการขอมูลสารสนเทศทางยา  และรายวิชาปฏิบัติการอ่ืนๆ  ที่ 
คณะฯเปดใหนิสิตลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชาเลือก 

5.  วัตถุประสงค  เพื่อใหนิสิต 
5.1  มีความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบดานบริบาลทางเภสัชกรรมในแต 

ละกิจกรรม 
5.2  มีประสบการณ ทักษะ และความชํานาญในการฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม 

เฉพาะดาน มีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุข
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5.3  มีความมั่นใจในการใชวิชาชีพใหเปนประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการโดยกระบวนการ 
บริบาลเภสัชกรรม 

5.4  มีความเขาใจและเกิดเจตคติที่ดีตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของวิชาชีพดาน 
บริบาลเภสัชกรรม 

5.5  มีความเขาใจถึง โครงสราง การวางระบบดําเนินการในแตละสถานที่ 
6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตมีทักษะและประสบการณการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย 
6.2  นิสิตสามารถมีทักษะและประสบการณการปฏิบตัิงานรวมกับบุคลากรทางการแพทยดาน 

อ่ืน ๆ ได 
6.3 นิสิตตระหนักถงึบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบการใหบริบาลทางเภสชักรรมแกผูปวย 

และสามารถสงเสริมคุณภาพชีวิตดานสุขภาพแกผูปวย หรือผูรับบริการรวมกับวิชาชีพดานสาธารณสุข 
อ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7.  งบประมาณ 

7.1 งบประมาณรายได  คณะเภสัชศาสตร กองทนุเพือ่การศึกษา แผนงานจัดการ 
ศึกษาระดับอุดมศกึษา งานจัดการศกึษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

รายละเอียด (อาจารยผูรับผิดชอบ)  รายได 
1. คาเบีย้เลี้ยงนิสิต 
( ผลัด 4 60 คน * 34  วัน*60 บาท)  122,400.00 

2. คาพาหนะ  ( ผลัด 4  60 คน *400 บาท)  24,000.00 
รวม  146,400.00 

คาใชจายแหลงฝก 
1. คาสอน 
( ผลัด 4  70 คน * 34  วัน*100 บาท)  238,000.00 

รวม  238,000.00
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คาใชจายอาจารยนิเทศ 
1. เบีย้เล้ียงอาจารย (180 บาท x 5 คน x 5 วัน )  4,500.00 
2. ที่พัก (800 บาท x  4 คืน x 5 คน)  16,000.00 
3. พาหนะ (800 บาท x 5 คน )  4,000.00 
4. เบีย้เล้ียงพนักงานขับรถ  (120 บาท x 5 คน)  600.00 
3. เงินสมทบพนักงานขับรถ  (100 บาท x 5 คน)  500.00 

รวม  25,600.00 
รวมท้ังสิ้น  410,000.00 

ถัวเฉล่ียทกุรายการ 

2548 
แผนการปฏบิัติงาน  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

1  ฝกปฏิบัติการ ณ แหลงฝก 8 ส.ค. - 16 ก.ย. 48 

8. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปรมิาณ 
จํานวนนสิิตผูผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกปฏิบัติการ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 
9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

รายงานการฝกปฏิบัตงิาน 
10. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา 
10.1 ปริมาณกระดาษที่ใชผลิตแบบประเมนิผลการฝกปฏิบตัิงานมีมาก การรวบรวม 

คะแนนทําไดไมครบถวน ไมสะดวก 
10.2 นิสิตเปล่ียนแปลงแหลงฝก โดยใหเหตุผลดานการเงิน และ/หรือปญหาเกี่ยวกบั 

ครอบครัว ทําใหเกิดปญหาความตอเนื่องของงานที่แหลงฝกไดกําหนดไวในแผนปฏิบตัิงาน 
10.3 แหลงฝกขอยกเลิกการรับนิสิตฝกงาน โดยใหเหตุผลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

ผูรับผิดชอบการฝกปฏิบัติงาน
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11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

11.1 จัดจางทําแบบประเมินผลการฝกปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกับกระดาษคําตอบการ 
สอบ Entrance แลว 

11.2 ใชเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ ประมวลผล 
11.3 กําหนดใหนิสิตเลือกแหลงฝก ที่อยูในภูมิลําเนา หรือในจงัหวัดทีม่ีญาติอาศัยอยู เพื่อ 

ลดปญหาคาใชจายเกี่ยวกบัที่พกั และการเดนิทาง รวมถึงลดความกังวลของผูปกครอง 
11.4 ในแบบสํารวจแหลงฝก ใหสอบถามถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบการฝก 

ปฏิบัติการระหวางป
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.............................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 171 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการฝกปฏิบัติงานเชงิวิชาชพี 
3.  ผูประสานงานโครงการ

3.1 ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
3.2 หนวยประสานการฝกปฏิบตัิงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

คณะเภสัชศาสตร 
4. หลักการและเหตุผล 

ผูประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม หรือ “เภสัชกร” เปนบุคลากรทางสาธารณสุขอีกสาขา 
หนึ่งที่มคีวามสําคัญตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและตอระบบบริการสาธารณสุข  เนื่องจากเปนผู 
รอบรูและเชี่ยวชาญเรื่องยา  ดวยเหตุนี้  หลักสูตรบณัฑติศึกษาจึงกําหนดใหนิสิตทําการฝกปฏิบัติงาน 
เชิงวชิาชีพ    นอกเหนือไปจากการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการภายในคณะเภสชัศาสตร  โดย 
เปนการฝกปฏิบัติงานในพื้นทีจ่ริง เชน โรงพยาบาล สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัด เปนตน นิสติจะไดมี 
โอกาสเรียนรูลักษณะงาน  โครงสรางองคกร  ระบบบริการสาธารณสุข  ปญหาสาธารณสุขของชุมชน 
ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธทีด่ีตอผูรวมงานและผูรับบริการ  ประสบการณที่นิสิตผูผานการฝก 
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดรับจะเปนประโยชนอยางยิง่ตอการทาํงานในอนาคต  ทําใหนิสิตมทีัศนคติที่ดีตอ 
วิชาชีพ และมีความพรอมทีจ่ะออกไปปฏิบัติงานเปนเภสัชกรที่มีคุณภาพตอไป 

5. วัตถุประสงค  เพื่อใหนิสิต 
5.1 มีความรู ความเขาถึงโครงสราง บทบาทหนาที่ และระบบการใหบริการ 

สาธารณสุขในสวนภูมิภาค และหนวยงานเอกชน โดยองครวม 
5.2  มีความรู ความเขาถึงโครงสราง หนาที่ความรับผิดชอบของงานเภสัชกรรม งาน 

เภสัชกรรมชุมชน งานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
5.3 มีความรูความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในแตละงาน/กิจกรรม 
5.4 ไดเรียนรู กฎ ระเบยีบ และวิธีการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขระดับ 

ตางๆ ในสวนภูมิภาค
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5.5 มีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกบับุคลากรทางสาธารสุขอ่ืน และประชาชน 
5.6 มีประสบการณในการใหบริการแกผูมารับบริการ 
5.7 มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบตัิงานในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ และในชุมชน 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
นิสิตจะไดมีโอกาสเรียนรูลักษณะงาน โครงสรางองคกร ระบบบริการสาธารณสุข ปญหา 

สาธารณสุขของชุมชน ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานและผูรับบริการ ประสบการณ 
ที่นิสิตผูผานการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพไดรับจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํางานในอนาคต ทําให 
นิสิตมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีความพรอมที่จะออกไปปฏิบัติงานเปนเภสัชกรที่มีคุณภาพตอไป 
7. งบประมาณ

7.1 งบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดาน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนนุการศึกษาสําหรับนักศกึษาเภสชัศาสตร) 

7.2  เงินรายได  คณะเภสัชศาสตร  กองทนุเพื่อการศกึษา  แผนงานจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
รายละเอียด  งบประมาณ  รายได 

คาใชจายแหลงฝก 
1. คาสอน (100 บาท x 89 คน x 47 วัน) (ผลัด 1 : 24 วัน, ผลัด 2 : 
23 วัน) 

418,300.00  - 

คาใชจายอาจารยนิเทศ 
1. เบีย้เลี้ยง (180 บาท x 10 คน x 2 ผลัด)  3,600.00  - 
2. ที่พัก (800 บาท x 3 คน x 2 ผลัด)  4,800.00  - 
3. พาหนะ (1,500 บาท x 10 คน x 2 ผลัด)  30,000.00  - 
4. เงินสมทบพนักงานขับรถ (100 บาท x 2 คน x 10 วัน)  2,000.00 
5. เบีย้เลี้ยงพนักงานขับรถ ( 120 บาท x 2 คน x 10  วัน)  2,400.00 
คาเอกสารประกอบการฝกงาน  2,000.00  - 

464,100.00  2,000.00 
รวมคาใชจายในโครงการ 

466,100.00 
ถัวเฉล่ียทกุรายการ
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 ที่  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. 48) 
2  เลือกแหลงฝก <-> 

3  ปฐมนเิทศ <-> 

4  ฝกปฏิบัติงานเชิงวชิาชีพ 
ณ แหลงฝก ทีน่ิสิตเลือก 

ผลัด1 
7 มีค.-8 เมย. 49 
ผลัด 2 
17 เมย.-19 พค. 
49 

5  นิเทศ (สัปดาหที่ 4-5) <-> <-> 

6  นําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน <-> 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนนสิิตผูผานการฝกปฏิบัติงาน  ไมนอยกวารอยละ 80 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 ผลประเมินการนําเสนอการฝกปฏิบัติงาน 
10.2 รายงานการฝกปฏิบัติงาน 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา 

11.1 แหลงฝกสงแบบประเมินผลการฝกปฏิบัตงิานมาใหลาชา ตองโทรศัพทตามหลาย 
ครั้งทําให ส้ินเปลืองงบประมาณ 

11.2 กําหนดวันนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานที่จดัข้ึนชวงหลังเปดภาคเรียน ไมเหมาะสม 
สอดคลองกับตารางเรียนของนิสิต ทําใหตองนัดหลายคร้ัง 
12. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือปองกันปญหา/อุปสรรคท่ี 
อาจเกิดขึ้นในปน้ี 

12.1 แจงแหลงฝกใหนําแบบประเมินยื่นใหนิสิตในวนัสุดทายของการฝกปฏิบตัิงาน 
เพื่อใหนิสิตนํากลับมาสงที่คณะฯ 

12.2 กําหนดวันนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานกอนเปดภาคเรียน
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.............................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 172 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงฝกปฏิบัตกิารบริบาลทางเภสัชกรรม 
3.  ผูประสานงานโครงการ 

3.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 
3.2 หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4. หลักการและเหตุผล 
การฝกปฏิบัติการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย เปนหัวใจสําคัญของหลักสูตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จึงจําเปนตองจัดหาแหลงฝกเตรียมไวใหเพียงพอกับ 
จํานวนนิสิต  โดย การพัฒนาหนวยงานตางๆ เพื่อรองรับการเปนแหลงฝกจึงเปนภาระสําคัญเรงดวน 
และวิธีดําเนินการที่คาดวาจะมีประสิทธิผล คือการมอบหมายอาจารยภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เปนผูเผยแพรความรูดานการใหบริบาลทางเภสัชกรรมและรวมปฏิบัติงาน 
พัฒนาศักยภาพแหลงฝก ในหนวยงานที่คาดวาจะเปนแหลงฝกได อาทิ โรงพยาบาลรัฐ เอกชน และ 
รานยาทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเปนแหลงฝกสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพแหลงฝก ใหมีศกัยภาพรองรับการเปนแหลงฝกปฏิบัติกา 
บริบาลทางเภสชักรรม 

5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมใหเพียงพอกับจํานวน 
นิสิต 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 แหลงฝกมีศักยภาพเหมาะสมตอการเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลทาง 
เภสัชกรรม 

6.2 มีจํานวนแหลงฝกรับนิสิตฝกงานเพิ่มข้ึน ไมนอยกวา 5 แหง
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7. งบประมาณ 
งบประมาณแผนดิน  แผนงานจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา  งานจัดการศกึษาดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนนุการศึกษาสําหรับนักศกึษาเภสชัศาสตร) 

รายละเอียด  งบประมาณ 
1. คาตอบแทนการปฏิบัติงาน(450 บาท x 5 คน x 5 วัน)  11,500.00 
2. คาที่พัก (800 บาท x 5 คน x 5 คืน)  20,000.00 
3. คาพาหนะ (800 บาท x 10 ครั้ง)  8,000.00 

รวมคาใชจายในโครงการ  39,250.00 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 ที่  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 <--> 
2  จัดทํากําหนดการ <--> 
3  ทําหนังสือประสานงานไป 

ยังผูเกีย่วของ กอนถงึวันปฏิบตังิาน อยางนอย 3 สปัดาห 

4  ดําเนินงานตามโครงการ ตามท่ีไดกําหนดไวในขอ 2 
5  บันทึกผลการดําเนินงาน ระหวางปฏบิัตงิาน 
6  สรุปและรายงานผลเสนอ 

คณะฯ 
สงหลงัเสร็จสิ้นการปฏบิัตงิาน ภายใน 2 

สัปดาห 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
จํานวนแหลงฝกปฏิบัตกิารเพิ่มขึน้ไมนอยกวา  5  ปฏิบัติการ 

10. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาฝกปฏิบัติการมจีํานวนนอย แตละทานกม็ีภาระงานประจํา 
มาก ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามทีก่ําหนดไวในแผนฯ
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13. (สําหรบัโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ 
อุปสรรค 

14. ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาฝกปฏิบัตกิารกําหนดระยะเวลาออกไปพัฒนาแหลงฝกเปน 

งานประจําอยูในแผนปฏิบัติงานประจําป



225 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําป 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.............................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 173 

2. ชื่อโครงการ  โครงการดูงานการใหบริการสุขภาพแบบองครวมและการแพทยทางเลือก 
3. ผูรับผิดชอบโครงการและผูประสานงาน 

1. อ.ดร.อัมพวรรณ   ศรีวิไล 
2. หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันความตื่นตัวในการดูแลเอาใจใสสุขภาพของประชาชนดวยวิธีการดูแล 

สุขภาพแบบทางเลือกอ่ืนที่นอกเหนือไปจากวิธีการดูแลสุขภาพตามการแพทยแผนปจจุบันเปนกระแส 
ที่ไดรับการยอมรับเพิ่มมากข้ึน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มี 
จุดมุงหมายที่เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเอง ซึ่งนิสิตจะไดรับการฝกปฏิบัติงานเพื่อใหนิสิตมีความรู 
ประสบการณการณที่หลากหลายเพื่อสรางความพรอมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปน 
บัณฑิตที่มีคุณคาตอสังคมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่นิสิตจะตองออกศึกษาและดูงานการใหบริการ 
สุขภาพแบบองครวมและการแพทยทางเลือกในสถานบริการจริง 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณเกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพแบบองครวมและ 
การแพทยทางเลือกแกนิสิตเภสัชศาสตรชั้นป ๖ ที่เลือกรายวิชาปฏิบัติการแพทยทางเลือก และนิสิตที่ 
สนใจ 

5.2 เพื่อสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานที่ดําเนินงานดานการแพทยแผน 
ไทยและการแพทยทางเลือก 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา และบริหารจัดการใหบริการสุขภาพและ 
การแพทยทางเลือกไดดียิ่งข้ึน
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7.งบประมาณ 
7.1  งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  งานจัดการศกึษาดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศกึษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร) 
7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร    กองทุนเพื่อการศึกษา    แผนงานจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งานจัดการ ศกึษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
รายละเอียด  งบประมาณ  รายได 

1. เบีย้เล้ียงอาจารย และเจาหนาที่ (180 บาท x 4 คน x 3 วัน)  2,160.00 
2. เบีย้เล้ียงพนักงานขับรถ (120 บาท x 2 คน x 3 วัน)  720.00 
3. เบีย้เล้ียงอาจารยประจําแหลงฝก (180 บาท x 4 คน x 4 วัน)  2,880.00 
4. เงินสมทบพนักงานขับรถ (100 บาท x 3 วัน x 2 คน)  600.00 
5.  คาที่พักอาจารยและเจาหนาที่ (800 x 2 คืน x 5 หอง)  8,000.00 
6. คาพาหนะ  9,000.00 
7. คาตอบแทนวทิยากร (300 บาทx 10 ชั่วโมง)  3,000.00 
8. คาวัสดุ  2,240.00 

28,000.00  600.00 รวมคาใชจายในโครงการ 
28,600.00 

ถัวเฉล่ียทกุรายการ 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ 2549 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. ศึกษาขอมูลสถานที่ดูงาน  <---> 
2. เขียนขออนุมัติโครงการ  <-> 
3. ดําเนินโครงการ  <-> 
4. ประเมินผลโครงการ  <-> 
5. รายงานผลการดําเนนิงาน  <->
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9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปรมิาณ 
9.1 จํานวนนิสิตทีเ่ขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ80 
9.2 สถานที่ศึกษาดูงานอยางนอยจํานวน 2 แหง 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอกิจกรรม 

11. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
11.1 อาจารยจากแหลงฝกเขารวมโครงการจํานวนนอย 
11.2 การทําโครงการมีปญหาเร่ืองคาใชจายบางอยางเบิกได เบิกไมได ทําใหตองมีการขอ 

อนุมัติปรับเปล่ียนรายการคาใชจายในการดําเนินโครงการใหม แตทั้งนี้จํานวนเงินงบประมาณที่เบิก 
ยังคงเดิม 

11.3 รถที่เดินทางไปศึกษา ดูงาน เกิดอุบัติเหตุเล็กนอยทําใหเสียเวลาในการรอประกันมา 
ประเมินคาเสียหาย 
12. แนวทางแกไข และ การปองกันปญหา / อุปสรรค ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในปน้ี 

12.1 อาจารยจากแหลงฝกเขารวมโครงการจํานวนนอยสวนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากอาจารย 
แหลงฝกไมวางในชวงเวลาที่ดําเนินโครงการ และอีกปจจัยหนึ่งคือทางแหลงฝกตองออกคาใชจายใน 
การเดินทางมาที่คณะเภสัชศาสตรเองทําใหอาจจะมีปญหาในดานการขออนุมัติไปราชการ แนวทาง 
การแกปญหาคือ ทางผูดําเนินโครงการฯจะพยายามกําหนดวันที่แนนอนในการดําเนินโครงการใหได 
และพยายามอํานวยความสะดวกอยางเต็มที่ในการเดินทางของอาจารยแหลงฝก 

12.2 เขียนโครงการใหครอบคลุมสามารถเบิกคาใชจายที่จายไปจริงไดทุกรายการ 
12.3 ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยพยายามไปใหเกิดปจจัยเส่ียงตางๆที่จะนําไปสูการอุบตัเิหตุ 

ได เชน หลีกเล่ียงการเดินในเวลากลางคืน
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.............................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 174 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการฝกปฏิบัติการเภสชักรรมจายยา 
3.  ผูประสานงานโครงการ

3.1 อาจารยอรรถการ  นาคํา 
3.2 อาจารยณัฐวุฒิ  เผาเพ็ง 
3.3 หนวยประสานการฝกปฏิบตัิงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4. หลักการและเหตุผล 
เภสัชกรรมการจายยา เปนกระบวนการเกี่ยวกับใบส่ังยา การตรวจสอบใบสั่งยา และ 

ความคลาดเคลื่อนจากใบส่ังยาและการจายยา กฎหมายและการควบคุมการจายยา วิธีเขียนฉลาก 
เสริม การสังเกต และซักประวัติอาการของผูปวยในกรณีรักษาตัวเอง และการใชยาโดยไมตองมีใบสั่ง 
แพทย ตลอดจนการสงตอผูปวยแกแพทยในกรณีจําเปน การใหคําปรึกษาและการใหความรูแกผูปวย 
ในการ  ใชยา การทําประวัติการใชยาของผูปวยแตละราย ซึ่งกระบวนการเหลานี้ตองไดรับการฝกฝน 
ทักษะและประสบการณเพื่อใหเกิดความชํานาญ 

การที่นิสิตไดฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมการจายยา จะชวยใหนิสิตไดเรียนรูกระบวนการ 
และฝกประสบการณในสถานปฏิบัติการชุมชน หรือในหองจายยาของโรงพยาบาล ซึ่งจะชวยใหนิสิต 
ไดเขาใจ และไดฝกทักษะและมีประสบการณควบคูไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนของสถาบัน 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูทฤษฎีจากมหาวิทยาลัย รวมไปกับการเรียนรูในสถาน 
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  และหองจายยา ของโรงพยาบาล 

5.2 เพื่อใหนิสิตไดแลกเปล่ียน อภิปราย รวมกบัเภสัชกรพีเ่ลี้ยง 
5.3 เพื่อใหนิสิตไดมีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของเภสัชกร 

ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และเภสัชกรที่ปฏิบัตงิานในหองจายยา ของโรงพยาบาล 
5.4 เพื่อใหนิสิตไดมีประสบการณการฝกปฏิบตัิงานรวมกับบคุลากรวิชาชีพและผูปวย 

ภายใตสถานการณทีก่ําหนด และการควบคุมของอาจารยและเภสัชกรพีเ่ล้ียง
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 นิสิตไดเรียนรูทฤษฎี ควบคูไปกับการเรียนรูในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ 

ในหองจายยาของโรงพยาบาล 
6.2 นิสิตมีความรู ความเขาใจ ในบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรชุมชน 

หรือเภสัชกรประจําหองจายยาในโรงพยาบาล 
6.3 นิสิตมีประสบการณและทักษะในการใชวิชาชีพเพื่อใหบริการผูปวย 
6.4 นิสิตไดอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมกับเภสัชกรประจําแหลงฝก 

7. งบประมาณ
7.1  งบประมาณแผนดิน  แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  งานจดัการศึกษาดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนนุการศึกษาสําหรับนักศกึษาเภสชัศาสตร) 

รายละเอียด  งบประมาณ 
1.  คาวัสดุ  (25 บาท x 3 วัน x 90 คน)  6,750.00 

รวม  6,750.00 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2548 ที่  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  ศึกษาภาคบรรยาย 
ณ คณะเภสัชศาสตร 
ม.นเรศวร 

<-> 

2  ฝกปฏิบัติการเภสัชกรรม 
จายยา ณ รานยา และ 
หองจายยาโรงพยาบาล 

ฝกวันละ 2 ชม. 

3  สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงานเสนอคณะฯ 

<->
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9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตไดรับประสบการณในการปฏิบัติงานจายยาในสถานบริการดานสาธารณสุข 

10.  สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา 

ไมมี 
14. (สําหรบัโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
ไมมี
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.............................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 175 

2.  ชื่อโครงการ  เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน 
3.  ผูรับผิดชอบ 

3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
3.2 หนวยประสานการฝกปฏิบตัิงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร จะไดจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

151411  เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน (Public Health Experience in Community) ข้ึน 
โดยเปนการฝกปฏิบัตงิานทางสาธารณสุขในชุมชน  สําหรับนิสิตหลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิ สาขาวิชา 
บริบาลทางเภสชักรรม ในชวงเดือนมีนาคม 2549 เพื่อใหนสิิตไดทราบระบบงานสาธารณสุขข้ัน 
พื้นฐาน  ไดฝกการคนหาปญหาสาธารณสุขและการวางแผนการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
รวมทั้งไดมีโอกาสเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกบับุคลากรสาธารณสุขในชุมชน 

ในการจัดการฝกปฏิบัติงานดังกลาว ทางคณะฯตองอาศัยความรวมมือจากสถานีอนามัย 
ตางๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก สําหรับเปนแหลงฝกปฏิบตังิานแกนิสิต อีกทั้งตองมีการดําเนินการ 
เพื่อใหการประสานงานและการจัดการฝกปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค 
ดังนั้นจึงไดจัดโครงการเสริมประสบการณสาธารณสุขในชมุชนข้ึน โดยในโครงการจะครอบคลุมถึงการ 
สํารวจสถานที่ การสัมมนาเพื่อการเตรียมพรอมของสถานอีนามัย การอบรมนิสิตกอนฝกปฏิบัติงาน 
การฝกปฏิบัติงาน การนิเทศงาน รวมถึงการสัมมนาสรุปการฝกปฎิบัติงาน ใชเวลารวมต้ังแตเดือน 
กุมภาพันธ-มิถุนายน 2549 
5. วัตถุประสงค 

6.1  เพื่อใหนิสิตมีประสบการณในการอยูรวมกันกับชมุชน 
6.2  เพื่อใหนิสิตเรยีนรูชุมชน ปญหาสาธารณสุข และภูมิปญญาทองถิน่ 
6.3  เพื่อใหนิสิตปฏิบัติงานรวมกับบคุลากรสาธารณสุขได
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
นิสิตเขาใจโครงสรางของชุมชน บทบาท หนาที่ของบุคลากรดานสาธารณสุข นิสิตเรียนรู 

ระบบการปฏิบัติงานดานงานสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน รวมกับบุคลากรประจําทองถิ่น และสามารถนํา 
ประสบการณที่ไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและตอวิชาชีพ 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานจัดการศกึษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ หมวดเงิน อุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศกึษาสําหรับนักศกึษาเภสัชศาสตร) 
งบประมาณรายได  คณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศกึษา แผนงานจดัการศึกษาระดับอุดมศกึษา 
งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

รายละเอียด  งบประมาณ 
สํารวจแหลงฝก 

1.  คาเบี้ยเลี้ยง อาจารย และเจาหนาที่ (108 บาท x 4 คน)  432.00 
2.  คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  ( 1 คน x 72 บาท)  72.00 
3.  คาพาหนะ  1,200.00 

รวม  1,704.00 
สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมของแหลงฝก 
1. คาเดินทางอาจารยประจําแหลงฝก (80 บาท x 25 คน)  2,000.00 
2. คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม (25 บาท x 35 คน)  875.00 
3. คาอาหารกลางวัน  ( 100 บาท x 35  คน)  3,500.00 

รวม  6,375.00 
อบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการฝกปฏิบตัิงาน 
1. คาตอบแทนวทิยากร (150 บาท x 6 ชั่วโมง  x 3 กลุม x 2 วัน)  5,400.00 
2. คาเดินทางอาจารยประจําแหลงฝก (80 บาท x 25 คน x 2 วัน)  4,000.00 
3. คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม (25 บาท x 35 คน x 2 วัน x 2)  3,500.00 
4. คาอาหารกลางวัน (100 บาท x 7 คน x 2 วัน)  1,400.00 

รวม  14,300.00



233 

รายละเอียด  งบประมาณ 
ฝกปฏบิัติงานทางเภสัชศาสตรในชุมชน 
คาใชจายนิสิต 
1. คาพาหนะ  5,000.00 
คาใชจายแหลงฝก 
1. คาตอบแทนแหลงฝก (100 บาท x 97 คน x 11 วัน)  106,700.00 

รวม  111,700.00 
การนิเทศการฝกปฏิบตัิงาน 
1.  คาเบี้ยเล้ียงอาจารย (108 บาท x 6 คน x 2 วัน )  1,296.00 
2.  คาเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ (72 บาท x 2 คน x 2วัน)  288.00 
3.  คาพาหนะ  3,000.00 

รวม  4,584.00 
สัมมนาสรุปการฝกปฏิบตัิงาน 
1. คาเดินทางผูเขารวมประชุม (80 บาท x 25 คน)  2,000.00 
2. คาอาหารกลางวัน  (100 บาท x 30 คน)  3,000.00 
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 30 คน x 2 )  1,500.00 

รวม  8,100.00 
คาวัสดุและเอกสารประกอบการฝกงาน  3,000.00 

รวมคาใชจายในโครงการ  149,763.00 
ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 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  <->  <-> 
2. สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอม 
ของแหลงฝก 

<->  <-> 

3. อบรมเพื่อเตรียมความพรอม 
กอนการฝกปฏิบัติงาน 

<-> 

4. ฝกปฏิบัติงานทางเภสัชศาสตร 
ในชุมชน 

<->  <-> 

5. การนิเทศการฝกปฏิบัติงาน  <-> 
6. สัมมนาสรุปการฝกปฏิบัติงาน  <-> 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
นิสิตจํานวน 97 คนไดฝกงานในสถานบริการสาธารณสุขระดับตนในจํานวนทีเ่หมาะสม 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
รายงานการฝกปฏิบตัิงาน และการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

ไมมี 
15. (สําหรบัโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / 

อุปสรรคที่อาจเกดิขึ้นในปนี้ 
ไมมี
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โครงการของแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ 2549 
(ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
.............................................................. 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 176 

2.  ชื่อโครงการ  โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร 
3.  ผูประสานงานโครงการ

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุภา  วิโยชน 
2. ฝายวิจัย 
3. หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4. หลักการและเหตุผล 
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร เปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธของนิสิตในระดับ 

ปริญญาตรี ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการเรียนการสอนและการวิจัย เปนกระบวนหลักที่พึง 
ประสงคทั้งในสวนสรางองคความรูใหม และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มประสบการณทางดานงานวิจัยของนิสิตในระดับปริญญาตรี 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นิสิตมีความรู ความเขาใจหลกัการวิจัย กระบวนการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย 

7. งบประมาณ
7.1 งบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนนุการศึกษาสําหรับนักศกึษาเภสชั) 
7.2  เงินรายได  คณะเภสัชศาสตร กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษา 

ระดับอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
รายละเอียด (อาจารยผูรับผิดชอบ)  งบประมาณ  รายได 

1. คาวัสดุ (80 คน x 2,000 บาท)  160,000.00  - 
160,000.00 

รวมคาใชจายในโครงการ 
160,000.00
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 ที่  กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1  นิสิตดําเนินงานตามโครงการที่ 
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัย 

<-> 

2  การนําเสนอผลงานในรูปปากเปลา 
และโปสเตอร 

<--------------> 

3  จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ <-> 
4  ประเมินผลการดําเนนิงาน <-> 
5  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

เสนอคณะฯ 
<-> 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปรมิาณ 
จํานวนรายงานฉบบัสมบูรณรอยละ 80 ของจํานวนโครงงานทั้งหมด 

10. (สําหรบัโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา

ไมมี 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค 
ท่ีอาจ เกดิขึ้นในปน้ี 

ไมมี
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 177 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานอกเวลาราชการ 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

3.  ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร 
4.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีภารกิจสําคัญ  4  ดาน คือการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม   และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีสํานักงานเลขานุการ 
คณะ ทําหนาที่ในการดําเนินงานสนับสนุน ใหภารกิจของคณะฯบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย   การ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ใหมีศักยภาพมีความรู   ความสามารถสูงข้ึน    เปนส่ิงสําคัญที่จะสงผลให 
การดําเนินภารกิจของคณะฯเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย   จึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนให 
บุคลากรสายสนับสนุน ไดมีการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยใชเวลานอกเวลาราชการเพื่อ 
ไมใหกระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน     โดยการจัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับ 
บัณฑิตศึกษานอกเวลาราชการ    สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
5. วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีความรูความสามารถสูงข้ึน 
โดยการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษา 
และมีความรูความสามารถสูงข้ึน 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษา 
อุดมศึกษา งานสนับสนุนการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการศึกษาตอของบุคลากรสายบริการ) 
จํานวนเงิน 40,000บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 กิจกรรม 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

ขออนุมัติโครงการ 
ผูไดแสดงความประสงคไว 
ทําหนังสือขออนุมัติทนุพรอม 
หลักฐานผลการสอบตอ 
คณะฯและการขอเบกิแตละ 
ภาคเรียน 
ติดตามประเมินผลโครงการ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีบุคลากรสายสนบัสนุน  ไดรับทุนการศกึษา   จํานวน  1  คน 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรบัทุน ไดเกรด 3.00 ข้ึนไป 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

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

อุปสรรคท่ีอาจเกดิขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 178 

2. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลคณะเภสัชศาสตร 

3. ผูรับผิดชอบ  เลขานุการคณะ  หัวหนางานและหัวหนาหนวยงาน  สํานกังานเลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร 

4.หลักการและเหตุผล 
ดวยปจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะเภสัชศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของ 

การมีระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชขอมูลในการวางแผนและการตัดสินใจ ของผูบริหารในการ 
บริหารงานหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และไดใชประโยชนในการดําเนินงานของ 
บุคลากร ในงานตางๆ ตามภารกิจ ดวยความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง โดยมหาวิทยาลัย ไดจัดทํา 
โปรแกรมฐานขอมูลใหทุกคณะ ไดใชเปนรูปแบบเดียวกันทั้ง มหาวิทยาลัย โดยผูที่รับผิดชอบในงานนัน้ 
สามารถเขาไปเพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอมูลครบถวน  ถูกตอง  ไดแก ฐานขอมูลงานบุคคล  งานการเงิน 
งานพัสดุ  การลงทะเบียนของนิสิต ขอมูลนิสิตที่กูยืมเงินกองทุนเงินกูยืม งานประกันคุณภาพ 
การศึกษา และนอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร ไดจัดทําขอมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัย 
เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของคณะฯ  โดยผูประสงคจะใชขอมูลตางๆสามารถดูไดจาก เว็บไซต 
ของคณะฯทั้งนี้งานและหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล จะประสานกับหนวยระบบงานคอมพิวเตอร 
ของคณะฯ ในการปรับปรุงขอมูล เพื่อใหเกิดประโยชน  กับการดําเนินงานของคณะฯ 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนมีระบบฐานขอมูลคณะเภสัชศาสตร  และใชประโยชนจากขอมูลใน 
การดําเนินงาน อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีระบบขอมูลคณะเภสัชศาสตร และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

ไมใชงบประมาณในการดําเนินงาน
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 กิจกรรม 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

ขออนุมัติโครงการ 
หนวยงาน/งาน/ผูรับผิดชอบทํา 
การปรับปรุงพัฒนาขอมูลให 
ถูกตอง โดยประสานงานกับ 
หนวยระบบงานคอมพิวเตอรของ 
คณะฯ 
ติดตามประเมินผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวน 80% ของจํานวนขอมูลคณะฯ มีผูนําไปใชประโยชน 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ขอมูลเปนประโยชนกับผูใชในระดับดีข้ึนไป 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

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

อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏบิัติการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 179 

2. ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  ระยะที่ 2 สําหรับบุคลากรสาย 
สนับสนุน 

3. ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร 
4. หลักการและเหตุผล 

จากกระแสโลกาภิวัฒนและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี  ไดนําความเปล่ียนแปลง 
มาสูนานาประเทศในยุคปจจุบันนี้  ซึ่งทําใหเกิดภาวะแขงขันตามมา  ภาษาอังกฤษเปนภาษาหนึ่งที่ 
ผูคนทั่วโลกใชเปนภาษาในการติดตอสื่อสารและการเขาถงึขอมูลขาวสารตางๆผูที่มีทักษะในการใช 
ภาษาอังกฤษดีจะสามารถติดตอส่ือสารกับผูคนไดกวางขวาง  และสามารถใชเทคโนโลยเีขาถึงขอมูล 
ไดมาก   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ซึ่งมีภาระหนาที่ในการผลิตทรัพยากรมนุษยใหกบัประเทศจึงมิอาจ 
หลีกเลยีงหรือนิ่งเฉยได  หากตองการทีจ่ะกาวไปขางหนา  โดยเหตนุี้บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมี 
บทบาทสําคญัในการดําเนินงานสนับสนุนภารกิจของคณะฯ  จึงตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ 
เปล่ียนแปลง ของสังคม  และประเทศ คณะเภสชัศาสตรไดตระหนกัถึงความสําคญัดังกลาว    จึงได 
สงเสริมและสนับสนุนใหบคุลากรสายสนบัสนุนมกีารเรียนรูภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง  โดยสนับสนุน 
ใหจดัโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  ระยะที่ 2  เพือ่เปนการพัฒนาศักยภาพของคณะฯ 
5.วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร 
6.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรสายสนบัสนุน  มทีักษะในการใชภาษาอังกฤษดีขึน้ 
7.งบประมาณ 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดาน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 10,000 บาท
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1.  คาวัสดุ  10,000 
รวม  10,000 

รวมท้ังสิ้น  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถวน) 
(ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

-ขออนุมัติโครงการ 
-ติดตอประสานงานกับคณะ 
มนุษยฯในการขอใชสถานที่ 
หองปฏิบัติการภาษาทดสอบ 

-วิทยากรอบรมใหคําแนะนําแก 
ผูเขารวมโครงการ 
-การศึกษาดวยตนเองจากสื่อใน 
โครงการ 
-การฝกสนทนากับบุคลากรสาย 
วิชาการ 
ติดตามประเมินผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนบคุลากรสายบริการเขารวมโครงกรไมนอยกวา 70 % ของจํานวนเจาหนาที่ที่สําเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี
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10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการมีผลการทดสอบหลังเขารวมโครงการดีกวากอนเขารวมโครงการ 

(สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

10.1  บุคลากรสวนใหญไมคอยมเีวลาวางไปฝกกับอาจารยเนื่องจากมีภารกิจมาก 
10.2  อาจารย ผูใหความอนุเคราะหฝกมีภารกจิการเรียนการสอนประจําเนื่องจากเปน 

ชวงเปดเทอม 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / 

อุปสรรคท่ีอาจเกดิขึ้นในปน้ี 
11.1  ขยายระยะเวลาในการฝกใหนานขึ้นเพื่อใหสามารถไดหาชวงเวลาฝกสนทนาได 
11.2  การฝกผาน  e-mail  ซึ่งจะไดทกัษะในการเขียนดวย
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โครงการ/กิจกรรม 
แผนงานวิจัย
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………………… 
1.  รหัสโครงการ  ภ. 201 

2.  ชื่อโครงการ  ขอมูลผูชวยวิจัย 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 
4. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากในปจจุบนั  คณาจารยภายในคณะเภสัชศาสตร  ไดรับทุนสงเสริมงานวิจยัทั้งจาก 
แหลงทุนภายนอก  และภายในคณะฯเปนจํานวนมากข้ึน  ซึ่งแหลงทุนดังกลาวทําใหอาจารยหลายทาน 
มีศักยภาพที่สามารถจัดจางผูชวยวิจัยเพื่อชวยงานวจิัยของตน ทําใหในปจจุบันพบวาผูชวยวจิัยเหลานี้ 
มีความรูความสามารถในการทํางานวิจัย  และการใชเครือ่งมือและอุปกรณวิทยาศาสตร  ดังนัน้การ 
รวบรวมขอมูลความชํานาญของผูชวยวิจัยแบงตามสาขาตางๆ  อาจกอประโยชนในแงกอใหเกิดความ 
รวมมือดานงานวิจัยระหวางอาจารยภายในคณะฯ  ในแงการใชทรัพยากรทางดานบุคลากรอยางคุมคา 
เชน  การถายทอดระหวางผูชวยวิจัยถึงเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรอยางถูกตอง  และการดูแล 
รักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร  เปนตน  ซึง่อาจจะเปนการชวยลดปญหาความเสียหายของเครื่องมือ 
วิทยาศาสตรภายในคณะฯไดดวย 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อรวบรวมขอมูลผูชวยวิจยั และความชํานาญในสาขาที่เกี่ยวของ 
6. เปาหมาย 

เพื่อกอใหเกิดความรวมมือดานงานวิจยัระหวางอาจารยภายในคณะฯ  ในแงการใชทรัพยากร 
ทางดานบุคลากรอยางคุมคา  เชน  การถายทอดระหวางผูชวยวิจัยถึงเทคนิคการใชเครื่องมือ 
วิทยาศาสตร อยางถกูตอง และการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งอาจจะเปนการชวยลด 
ปญหาความเสียหายของเครื่องมือวิทยาศาสตรภายในคณะฯไดดวย 
7.  งบประมาณ 

-
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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. รวบรวมขอรายช่ือผูชวยวิจัย 
และความชํานาญ 

2. ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อ 
ในการกอใหเกิดความรวมมือ 
ดานงานวิจัยระหวางอาจารย 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1 ผลทางตรง 

ขอมูลทางดานความรู และความชํานาญของผูชวยวิจัยภายในคณะฯ 
9.2 ผลทางออม 

9.2.1 การเกิดความรวมมือทางดานงานวิจัยภายในคณะฯ ในแงการใชทรัพยากรบุคลากร 
9.2.2 ความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรที่อาจลดนอยลง 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
ขอมูลทางดานความรู และความชํานาญของผูชวยวจิัยภายในคณะฯ 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา 

- 
12.  (สาํหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / 

อุปสรรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 202 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายวิจัย 
4.  หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหงานหองปฏิบัตกิารของศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ  คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติ การจดัเตรียมการเร่ือง การสราง 
ระบบคุณภาพมาตรฐานของหองปฏิบัตกิาร ใหสอดคลองกับ ISO/IEC 17025 ภายในป 2550 ซึ่งเปน 
มาตรฐานสากลเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับสถานการณ และนโยบายของประเทศที่มุงให 
มีการพัฒนาหองปฏิบัตกิารสูมาตรฐานสากล เพื่อนําไปสูการสงเสริมการสงออกของเภสชัภัณฑ  และ 
การใหบรกิารที่มีคณุภาพ  และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
5.  วัตถุประสงค 

เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถดําเนินการงานไดสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 
6.  เปาหมาย 

6.1 หองปฏิบัติการที่มีความพรอมเพื่อการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ในป 2550 
6.3 ความเชื่อมั่นของลูกคาในการใหบริการอยางมืออาชีพ 

7.  งบประมาณ  ศูนยทดสอบชีวสมมูล (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 
(ดูที่แผนผัง) 
- กั้นหองบริเวณระเบียงโดยรอบ  35,000 บาท 
- กั้นหองเคร่ืองชั่ง  5,000 บาท 
- ติดตั้งมูล่ี  10,000 บาท 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ปลั๊กไฟและ internet  30,000 บาท 
- ติดตั้ง bench สําหรับวางเครื่องมือวิทยาศาสตร  7,500 บาท
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- ตูใสเอกสารจํานวน 3 ตู  7,500 บาท 
รวม  95,000 บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 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. ปรับปรุงสถานที่ 
2.  จัดหาวัสดุและครุภัณฑที่มี 
ความจํ าเ ปนตอง ใช ในหนวย 
ปฏิบัติการ 
3.  การตรวจประเมินภายในหอง 
ปฏิบัติโดย internal auditor 

หมายเหตุ สถานที่ หอง ภ 4303 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

9.1 ผลทางตรง 
9.1.1 การปฏิบัติงานวิจัยภายในหองปฏิบัติการมีความสะดวกเพิ่มมากข้ึน 
9.1.2 ลูกคามีความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1 ปริมาณลูกคาเพิ่มมากขึ้น 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
ส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ลดลง 50 % จากการตรวจครั้ง 

แรกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม



249 

แผนภูมแิสดงการปรับปรงุหองปฏิบตัิการศูนยทดสอบชีวสมมลูของยาสามัญ 

ประตู 

ตู 
ชั้นวางHPLC 

แอร 
บัน

ได 

ระเบียง 

แอร 

4201 
ศูนย 

4202 

ชั้นวางGC/MS 

ชั้นวางHPLC 

ชั้นวาง 

ชั้นวาง 
แผนกระจกสีชา + อลมูิเนียม 

(หนาตางบานเลื่อน) 

หองช่ัง 

โตะวางอุปกรณ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 203 

2.  ชื่อโครงการ  จางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 
4. หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  เพื่อตองการใหเปนมหาวิทยาลัยแหง 
การวิจัยภายในป  พ.ศ.  2550  การสนับสนุนกอใหเกดิงานวิจัยภายในคณะ  ทั้งในระดับเพื่อเปนการ 
แกปญหาแกประเทศชาติ  และงานวิจัยระดับลึก  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยองคความรู  และ 
ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ  เพื่อจะผลักดนัใหจุดมุงหมายในดานงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
นอกจากนี้การการมีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศอยูภายในคณะ  จะเปนการเปดโลกทัศนในแงการวิจัย 
ใหกับอาจารยภายในคณะ  และอาจนํามาสูปริมาณผลงานวิชาการที่สามารถเผยแพร/ตีพมิพ  ในระดับ 
นานาชาติ  ปริมาณเงินทุนสนบัสนนุงานวิจยัจากภายนอก  และโครงการความรวมมือระหวางคณะฯ 
กับมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เพิ่มมากข้ึน 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจยัของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร  โดยผูเชี่ยวชาญจาก 
ตางประเทศมาใหคําแนะนําและชวยเหลือดานเทคนิคการวิจัย 
6. เปาหมาย 

เพื่อใหเกิดงานวิจยัที่ยั่งยืน เปนระบบ ซึ่งจําเปนตองมีผูนําทางการวิจัย มาเปนผูเริ่มตนเพื่อให 
เกิดผลงานวิจัยในระดบันานาชาติ 
7.  งบประมาณ (ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศจํานวน 1 ทาน) 

เงินเดือน 30,000 บาท x 12 เดือน  =  360,000 บาท (มหาวิทยาลัยเปนผูจาย) 

คาที่พัก 1,500 บาท x 12 เดือน  =  18,000 บาท 

คาดําเนินการอ่ืนๆ เชน 9 ตอ work permit 1,000 x 3 คร้ัง = 3,000 บาท 

รวม  =  378,300 บาท
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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 
เก่ียวของ ในการถายทอดความรู 
และเทคโนโลยีในสาขาที่ 
สอดคลองกับความชํานาญของ 
ผูเชี่ยวชาญใหแกภาครัฐและ 
เอกชน 
3. ประเมินผลการดําเนินงาน 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ผลทางตรง 

9.1.1 ปริมาณผลงานวิชาการที่สามารถเผยแพร/ตีพิมพ ในระดับนานาชาตเิพิ่มมากขึ้น 
9.1.2 ปริมาณเงินทุนสนับสนนุงานวิจยัจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1 บัณฑิตและอาจารยเกิดความม่ันใจในงานวจิัยมากข้ึน 
9.2.2 เกิดโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
9.23 การเปนที่ยอมรับทางดานงานวจิัยจากทั้งหนวยงานภาครัฐบาล และเอกชน 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศจํานวน 1 คน 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา

- 
12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / 

อุปสรรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 204 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาดูงานเพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานใน 
หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 
4. หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหงานหองปฏิบัตกิารของศูนยทดสอบชีวสมมูลของยา  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลยั 
นเรศวร  เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ  การจัดเตรียมบุคลากรในหองปฏิบัตกิารใหมี 
ความรูความเขาใจ  และมองเห็นภาพการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการที่ผานการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC  17025  ซึ่งเปนมาตรฐานสากลเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง  ดวยเหตุนี้โครงการไปศึกษาดูงาน ณ 
โรงงานผลิตยาหรือศูนยทดสอบชีวสมมูลอ่ืนๆ  ที่ไดการรับรองมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  จึงเกิดขึ้น 
เพื่อนําไปสูการไดมาซึ่งการรับรองมาตรฐานของหองปฏิบตัิการศูนยทดสอบชีวสมมูลของยา 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาดงูานเพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 
6. เปาหมาย 

สรางความเขาใจ และเพิ่มประสบการณใหกับบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่งบุคลากรของศนูยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ ในเรื่อง ISO/IEC 17025 และนํามาใชเปนแนวทาง 
ปฏิบัติในการดําเนนิการในสวนหองปฏิบัติการวิจยัของศูนย เพื่อใหได ISO/IEC 17025 ในอนาคต 

7.  งบประมาณ (ถัวเฉล่ียทกุรายการ) 
คาเชารถตู 1 คัน พรอมคนขับ 2 วัน  3,500 บาท 
คาน้ํามันรถไป-กลับ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก  3,000 บาท 
คาที่พักจํานวน 1 คืน (6 หอง) x 1,000  6,000  บาท 

รวม  12,500  บาท
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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. ติดตอบริษัทยา หรือศูนย 
ทดสอบชีวสมมูล ที่ผานการ 
รับรอง ISO/IEC 17025 จํานวน 
2 แหง 
2. เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน 
3. ประเมินผลการดําเนินงาน 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1 ผลทางตรง 

9.1.1  บุคลากรของศูนยฯ  และบุคลากรภายในคณะฯ  มคีวามรูความเขาใจการปฏิบัติงานใน 
หองปฏิบัติการที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1 เกิดการกระตุนใหมีการประเมินมาตรฐานหองปฏิบตัิการวิจัยภายในคณะฯ 
9.2.2 หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนมคีวามมั่นใจในผลงานวิจัย ทีเ่กีย่วของกับการ 

ปฏิบัติการวิเคราะหของศนูย 
10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 

10.1 ผลการประเมินจากผูเขารวมโครงการอยูในเกณฑดี 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / 
อุปสรรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏบิัติการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 205 
2.  ชื่อโครงการ  โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตร 

ในการประชุมวิชาการ “นเรศวรวจิัย” คร้ังที่ 2 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายวิจัย 
คณะกรรมการดําเนนิงานนเรศวรวิจยัคร้ังที่ 2 

6.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2535 และเร่ิมดําเนินการรับ 

นิสิตเขาศกึษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ในป พ.ศ. 2535 ตอมาในปการศึกษา 
2540 เร่ิมจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 
6 ป)  นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตรไดเริ่มดําเนินการสอนหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาในปการศึกษา 
2543 ในปจจุบันมีหลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช 
ศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสาขาวิชาเภสัชศาสตร  และหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑติ สาขาสาขาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง ซึ่งเปนหลักสูตรนานาชาติ  และหลักสูตรเภสัช 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

นอกจากบทบาทในดานการเรยีนการสอนแลว  คณะเภสัชศาสตรยังมีวิสยัทัศนที่จะสงเสริม 
งานวิจัยของบุคคลากรภายในคณะ  ดวยตระหนกัถึงความสําคัญที่วา  ความรูที่ไดจากการศกึษา 
คนควา  และวิจัยดวยตนเอง  เปนความรูที่ยั่งยนื  องคความรูที่ไดจากการวิจัยนอกจากจะเปนประโยชน 
ในการพัฒนาบุคลากรที่ไดทําการวิจยัเองแลว  ยังเอ้ือประโยชนใหกับชุมชนและประเทศชาตเิมื่อนํา 
ความรูที่ไดนั้นนํามาใช  จากการตระหนักถึงความสําคญัดังกลาว  บุคลากรในคณะเภสัชศาสตรซึ่ง 
ประมาณรอยละ  80  ไดสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก  ไดผลิตผลงานวิจัยออกมามากมาย  ทั้ง 
เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาประเทศ 

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรทีจ่ะจดัขึ้นประจําป  2549  มหาวิทยาลัยไดกําหนด 
จัดการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 2  ข้ึนในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2549 ดวยเหตุนีจ้ึงถือเปน 
โอกาสอันดี ที่คณะเภสัชศาสตรจะดําเนนิการจัดนทิรรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและวิจัย ที่แสดง 
เร่ืองราวความเปนไปของคณะฯ  ในดานการเรียนการสอน  และเพื่อเปนเวทีในการแสดงศกัยภาพ
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ทางดานงานวิจัยใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหรับทราบ  ซึ่งจะนําไปสูการมี 
ชื่อเสียงและเปนยอมรับในดานวชิาการของคณะฯตอสังคมยิ่งขึ้นไปในอนาคต 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อดําเนนิการจัดซุมแสดงผลงานทางวชิาการ  ที่แสดงเรือ่งราวความเปนไปของคณะฯ 
ในดานการเรียนการสอนและการวจิัย 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  ความกาวหนาทางดานวิชาการและงานวิจัยของคณะฯ เปนที่ประจักษแกสาธารณชน 
6.2  เปนเวทีทีเ่ปดโอกาสใหบคุลากรภายในคณะฯ แสดงผลงานวิจัย 
6.3  เกิดการกระตุนใหมีการดําเนินการวิจัยในคณะฯ มากขึ้น 
6.4  การกอใหเกิดความเชื่อมั่นทางดานวิชาการ  อาจสงผลกระทบตอจํานวนนิสติระดับ 

บัณฑิตศึกษาที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งนําไปสูผลงานวิจยัในระดับลึก 
7.  งบประมาณ 

งบประมาณแผนดิน 
คาใชจายในการตกแตงสถานที่  5,000  บาท 
คาใชจายในการผลิตวีดทีัศนและส่ือทีใ่ชในการแสดง  5,500  บาท 
คาน้ํามันรถ  500  บาท 
งบประมาณรายได 
คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา  2,000  บาท 
รวม  13,000  บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทกุรายการ
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบตัิงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
วางแผนการดําเนนิงาน 
2. ประชาสัมพันธโครงการ 
3.จัดเตรียมงาน 
4.ดําเนินโครงการ  28 

29 

5.สรุปผลการปฏิบัติงาน 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีเขาชมนทิรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจยัของคณะมากกวารอยละ 50 ของ 

เปาหมายที่ตั้งไว (เปาหมาย 100 ทาน) 
10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินจากผูเขาชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจยัของคณะ 
อยูในระดับดี 
11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
ปญหา /อุปสรรคที่พบ 
การจัดซุมแสดงผลงานทางวิชาการและวิจยัของคณะในงานนเรศวรวจิัยคร้ังที่ 1 ไมพบปญหา 

และอุปสรรคมากนัก  ผลการประเมินอยูในเกณฑดี เพียงแตมีขอเสนอแนะจากผูเขาชมงานและ 
คณะกรรมการดําเนนิงานพอสรุปไดดังนี้ 

-  เสนอใหจัดทําวีดิทัศนแนะนําคณะในรูปแบบที่สมบูรณยิ่งข้ึน 
-  ผูเขาชมงานเสนอใหคณะนําผลิตภัณฑดานเครื่องสําอางและความงามที่ทําจากสมุนไพร 

มาจัดจําหนายในงานเพิ่มมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มความหลากหลายในการแสดง 
12.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / 

อุปสรรคท่ีอาจเกดิขึ้นในปน้ี
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 206 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ และการวิจัยกบัสถาบันตางๆ 

3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร  ไดมกีารเปดการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศกึษา  ทั้งในระดับปริญญา 
เอกและปริญญาโท  ดังนั้นการที่นิสิตในระดบับัณฑิตศึกษาไดมีโอกาสไปทําการศึกษาวิจยัในสถาบนัที่มีความ 
ชํานาญในสาขาทีเ่กี่ยวของ  ทั้งในและตางประเทศเปนระยะเวลาหนึ่งนั้น  นับวามีความสําคัญตอคณุภาพของ 
บัณฑิตเปนอยางยิ่ง  การสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆนับวาเปนสิง่ที่จําเปน  การมีความรวมมือ 
กับสถาบันดังกลาวยังกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีระหวางสถาบันเพื่อการพัฒนาวชิาการของคณะฯ  เพื่อ 
ความเปนเลิศทางวชิาการ  นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหบคุลากรของคณะฯไดไปทําการศึกษาหรือวิจัย 
ระยะสั้น ณ สถาบันเหลานัน้ เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรอีกดวย 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเรยีนการสอนในระดบับัณฑิตศกึษา 
5.2  เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทางดานการวิจัย 
5.3  เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

6.  เปาหมาย 
และความรวมมือกับสถาบันดงักลาวเพื่อกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีระหวางสถาบันเพื่อการสราง 

ความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา พัฒนาวิชาการของคณะ เพื่อความเปนเลิศทางวชิาการและการวิจยั 
7.  งบประมาณ 

-
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8.  แผนการปฏบิัติงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 249 

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.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

9.1 ผลทางตรง 
9.1.1 ความรวมมือทางวิชาการและงานวิจยัระหวางสถาบัน 
9.1.2 แหลงรองรับนิสิตระดับบณัฑติศึกษาที่ตองไปทําวิจยัในตางประเทศ 
9.1.3 วิทยากรในการจดัการเรยีนการสอนและการอบรม 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1 การแลกเปลีย่นขอมูลวิชาการ และ/หรือนักวิจัย 
9.2.2 แหลงขอมูลในการคนควาและวิจยั 
9.3.3 ที่ปรึกษาทางการวิจยั 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
สัญญาความรวมมือระหวางสถาบนัอยางนอย 1 สัญญา 

11.  (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจดัโครงการปท่ีผานมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ี 
อาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
……………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 207 

2.  ชื่อโครงการ  ดําเนินงานศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ 

3.  ผูรับผิดชอบ  ศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามญั  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดบทบาทใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมี 
ศักยภาพทางดานงานศึกษาวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานที่สามารถสนองตอบความตองการของประเทศและ 
มนุษยชาติเปนสําคัญ ในปจจุบันอาจกลาวไดวาการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ เปนงานวิจัยสาขาหนึ่งที่มี 
ความสําคัญอยางยิ่งยวด ตอการสนองความตองการใชยาที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมของประชาชน 
ภายในประเทศ และการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ ดวยเหตุนี้ 
คณะเภสัชศาสตร ในฐานะที่เปนคณะที่ประกอบไปดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความชํานาญใน 
งานวิจัยทางดานการศึกษาชีวสมมูลของยา และมีเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรที่จําเปนเพื่อใหไดมาซึ่ง 
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนที่เชื่อถือของหนวยงานตางๆที่มาขอใชบริการ จึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งที่ 
จะตองมีการกอตั้ง “ศูนยทดสอบชีวสมมูล” ที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยทางดานชีวสมมูลของยา และ 
งานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพของยาอยางครบวงจร  เพื่อเปนการตอบสนองความตองการ 
ของภาคอุตสาหกรรมยาที่มีความตองการศึกษาชีวสมมูลของยาอยางมากในปจจุบัน 
5. วัตถุประสงค 

5.1  ใหบริการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญตามความประสงคของหนวยงานและองคกรตาง ทั้งใน 
และตางประเทศ 

5.2  เปนแหลงใหความรูและทักษะการศึกษาวิจัยทางดานชีวสมมูล เภสัชจลนศาสตร และเคมี 
วิเคราะหแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยจากองคกรและหนวยงานตางๆทั้ง 
ภายในและตางประเทศ 

5.3  เผยแพรความรูและตีพิมพผลงานวิชาการทางดานการศึกษาชีวสมมูล เภสัชจลนศาตร เคมี 
วิเคราะห และงานวิจัยอื่นๆที่ดําเนินการภายในศูนยฯ 

5.4  สรางความรวมมือกับสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน 
ความรู และประสบการณทางดานการศึกษาชีวสมมูลของยา และงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ 
การประเมินคุณภาพของยา ทั้งการศึกษาในหลอดทดลองและในมนุษย
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6.  เปาหมาย 
เพื่อรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรมยาทั้งใน  และตางประเทศ  ในการศกึษาชีว  สมมูลของ 

ยาสามัญ 
7.  งบประมาณ 

จากโครงการศึกษาชีวสมมูลแตละโครงการ 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1 ผลทางตรง 

9.1.1  สนับสนุนใหเกิดการข้ึนทะเบียนของยาสามัญที่ผลติภายในประเทศ 
9.1.2  ผลงานทางดานวิชาการ เพื่อเผยแพรและตีพิมพในระดับนานาชาติ 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1 ประชาชนมทีางเลือกในการบริโภคยาที่ราคายุติธรรมและมีคุณภาพที่สามารถพิสจูนได 
9.2.2 ใหบริการทางวชิาการแกสังคมในดานเภสัชจลนศาสตรคลินิก 
9.2.3 สามารถประยุกตตัวชี้วดัทางเภสัชจลนศาสตรที่ไดจากการทดสอบฯ ในประชากรไทยได 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
จํานวนโครงการชีวสมมูลที่ดําเนนิการทั้งสิน้ไมนอยกวา 8 เรื่องตอป 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
11.1 การขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑวิทยาศาสตรเพือ่ทํางานวิเคราะห  เชน HPLC และ LC-MS- 

MS ทําใหการบรกิารวิชาการแกสังคมในดานเภสชัจลนศาสตรคลินิกทําไดลาชาและไมสามารถใหการบริการได 
มากเทาทีค่วร 

11.2  ครุภัณฑวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรบางอยางตองใชรวมกับงานวิจยัอื่นๆ ทําใหยากตอการดูแล 
รักษา
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12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ีอาจ 
เกดิขึ้นในปน้ี 
1. เพิ่มเครื่องมือและครุภัณฑวทิยาศาสตรที่จําเปนในงานวิเคราะห  เชน HPLC 
2. ทําการศึกษาถึงโอกาสของความสําเรจ็ของงานโดยเครือ่งมือและอุปกรณวิทยาศาสตรที่มีอยูภายใน 
ศูนยฯ กอนทีจ่ะรับใหบริการการศึกษาเภสัชจลนศาสตรคลินิก เพื่อปองกันความลาชาของงาน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 208 

2. ชื่อโครงการ  โครงการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Unit) 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายวิจัย 
4.  หลักการและเหตุผล 

การนํารังสีมาใชประโยชนในงานวิจัย เปนสวนหนึ่งของการประยุกตเอาพลังงานปรมาณูมาใชในทาง 
สันติ เทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ถูกคิดคนและปรับปรุงขึ้นมาใชมากมาย เชน radioimmunoassay หรือ RIA 
เปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ใชในการตรวจวัดสารที่มีปริมาณนอยๆ ในกระแสเลือดในระดับ 10 -12 กรัม/มิลลิลิตรได 
เนื่องจากเปนวิธีที่มีความไวมาก  จึงนํามาประยุกตใชในการตรวจวัดระดับแอนติเจน  (antigen)  และ 
radioallergosorbent test หรือ RAST ซึ่งมีการใชมากในการตรวจหาแอนติบอดี เปนตน การนําเทคนิคเหลานี้ 
มาใช  จะสงผลใหนักวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยและทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยไดอยางถูกตอง แมนยํา 
และสามารถนําผลงานวิจัยนั้นมาใชประโยชนเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ 

ดวยนโยบายของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสงเสริมงานวิจัยทั้งในระดับเชงิลกึ และ 
พื้นฐาน จึงไดมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเพื่อสนองตอบความตองการของอาจารย และนิสิตภายในคณะ 
เภสัชศาสตร ใหสามารถดําเนินการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันคณะฯ มีหนวยปฏิบัติการอยู 11 หนวย 
ที่ไดทําการจัดตั้งเพื่อรองรับงานวิจัยดานตางๆ  อยางไรก็ตามเพื่อใหสามารถทํางานวิจัยในระดับเชิงลึกมาก 
ยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยกัมมันตภาพรังสี เพื่อเปนสถานที่ที่ปลอดภัยในการ 
ดําเนินการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และปฏิบัติงานวิจัยที่ตองมีการใชสารกัมมันตภาพรังสี  นําไปสู 
กอใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.2 เพื่อเปนสถานที่สําหรับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชสารกัมมันตภาพรังสี 

6.  เปาหมาย 
6.1  หองปฏิบัติการที่มีความพรอมเพื่อรองรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัช 

ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.2 หองปฏิบัติการที่มีความพรอมสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชสารกัมมันตภาพรังสี
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6.3 การใหบริการ และแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับสารกัมมันตภาพรังสี รวมกับ 
สถาบันและหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

7.  งบประมาณ 
7.1 สําหรับการปรับปรุงหอง (ดูท่ีแผนผัง) 

- ยายเครื่องปรับอากาศ  5,000 บาท 
- กั้นหองใหมีประตู 2 ชั้น  15,000 บาท 
- ตอเติม bench สําหรับปฏิบัติงาน และตูสําหรับ  15,000 บาท 
เก็บอุปกรณ 

- ติดตั้งผามาน  5,000 บาท 
รวม  40,000 บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 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. ปรับปรุงสถานที่ 
2  .  อ บ ร ม ก า ร ใ ช ส า ร 
กัมมันตภาพรังสีแกบุคลากรที่ 
เกี่ยวของ 
3.  จั ดหาวัสดุและครุ ภัณฑ 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่ มี 
ความจํ า เปนตองใช ในหนวย 
ปฏิบัติการ 
4. การใชหนวยปฏิบัติการสําหรับ 
การเรียนการสอนและงานวิจัย 

หมายเหตุ สถานที่ หอง ภ 4303 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

9.1 ผลทางตรง 
ที่มีความพรอมสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชสารกัมมันตภาพรังสี 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1 นักวิจัย และบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวของกับสารกัมมันตภาพรังสี 
9.2.2 ผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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10.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
10.1 จํานวนผูใชหนวยปฏิบัติการ 
10.2 จํานวนผลงานทางวิชาการ เชน รายงานการวิจัย บทความตีพิมพ การนําเสนอผลงาน เปนตน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏบิัติการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 209 

2.  ชื่อโครงการ  ฐานขอมูลวิจัยในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายวจิัยและผูประสานงานวิจยั 
4.  หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะเภสัชศาสตรไดพจิารณาเห็นถึงความสําคัญของภาระงานของการวิจัย และความสําคัญใน 
การเผยแพรผลงานวจิัยของบุคลากรในคณะ   ดังนั้นการจดัทําและพัฒนาฐานขอมูลวิจัยในรูปแบบสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส  จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจยัออกสูภายนอก  เพื่อประโยชนใน 
การสืบคนขอมูลอางอิง และวางแผนการบริหารงานวจิัยของคณะตอไป 

ฐานขอมูลวิจัยในรูปแบบสื่ออิเลกทรอนิกส  เปนระบบการบันทกึขอมูล  การแสดงผลและสรุปขอมูล 
สารสนเทศเกีย่วกับผลงานดานการวิจัย   แหลงทนุที่ไดรับ  ทําเนียบนักวิจยั  บทความวิชาการที่ไดลงในวารสาร 
การนําเสนอผลงานวิชาการโดยวาจาหรือโปสเตอร  โดยสามารถสืบคนเปนรายบุคคลหรือสืบคนตามเรื่องที่ 
สนใจ อันจะนําประโยชนในการสืบคนขอมูลที่รวดเร็วและตรงวัตถุประสงคของผูใชงาน 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณะ 
5.2  เพื่อประโยชนในการสืบคนขอมูลอางอิงดานงานวิจยัของคณะ 
5.3  เพื่อพัฒนาระบบงานฐานขอมูลวิจัยของคณะใหกาวสูระบบสากล 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
มีการเผยแพรผลงานวิจยัของคณะเภสัชศาสตรออกสูภายนอกไดกวางขวางขึ้นและยังประโยชนตอการ 

วางแผนการบริหารงานวจิัยของคณะตอไปในอนาคต
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
1.งบวัสดุคอมพิวเตอร  3,000  บาท 
2. งบวัสดุสํานักงาน  1,000  บาท 
3. งบบุคลากร 

-คาตอบแทนเจาหนาที่เขียนโปรแกรม  7,000  บาท 
รวม  11,000  บาท 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบตัิงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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.สรางเครื่องมือในการจดัทํา 
ฐานขอมูล 
2.เก็บขอมูล 
3.บันทึกขอมูล 
4.ทดลองใชงานฐานขอมูล 
5.สรุปผลการปฏิบัติงาน 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูเขาใชงานฐานขอมูล โดยเครื่องมือทีใ่ชคือ ตัวนับในเวปเพจ 
9.2  แบบสอบถามการใชงานฐานขอมูลวิจยั 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
แบบสอบถามการใชงานฐานขอมูลวิจยั 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

……………………………………………………… 
1.  รหัสโครงการ  ภ. 210 
2.  ชื่อโครงการ  ใหทนุสนับสนุนงานวิจัยของบคุลากรภายในคณะฯ 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 
4. หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะเภสัชศาสตร มหาวทิาลัยนเรศวร จะใหทนุสนบัสนุนการวิจยัแกบุคลากรคณะเภสัชศาสตร 
โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมสนับสนนุใหบุคลากรคณะเภสัชศาสตรไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 
วิจัย สรางสมประสบการณ และพัฒนาไปสูการเปนนักวจิยัที่มีคุณภาพระดบัสูงของประเทศ อีกทัง้ยังเปนการ 
สรางกําลังใจ ความกระตือรือรนทางวิชาการ และทําใหงานวิจัยเปนสวนหนึง่ของวิชาชีพอาจารยในอนาคต 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อใหอาจารยใหมหรืออาจารยทีย่ังไมมีสบการณดานวิจยัที่มากพอ  ใหมีโอกาสทํางาน  วิจยัในระยะ 
เริ่มแรก 
6. เปาหมาย 

จัดสรรเปนทนุสงเสริมงานวิจัยสําหรับอาจารย  เปนประจําทุกปเพื่อใหอาจารยไดเริ่มทํางานวจิัยใน 
ระยะแรก โดยอาจเปนโครงการเดี่ยว หรือโครงการเปนกลุม  (กลุมละไมเกนิ 3 คน) คนละไมเกิน 3 ครั้ง  เพื่อให 
บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอที่จะขอรับทุนสนบัสนุนงานวจิัยจากภายนอก และผลิตงานวิจัยในระดบัสูง 
7.  งบประมาณ 

5% ของเงินรายไดคณะฯ คิดเปนทนุสนบัสนุนงานวิจยั 7 ทุน ทุนละไมเกิน 72,000 บาท
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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. ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย 
(มี.ค. – มิ.ย. 48) 

2. พิจารณาการใหทุนสนับสนุน 
(ก.ค – ส.ค. 48) 

3. ประกาศผลการพิจารณา 
(ก.ย. 48) 

4. ดําเนินการใหทุนสนับสนุน 
(ตั้งแต ต.ค. 48) 

5. รวบรวมและประเมินผลการ 
ดําเนินการ 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1 ผลทางตรง 

9.1.1 คณาจารยคณะเภสัชศาสตรมีแหลงเงินทุนสําหรบัทาํวิจัยในระยะเริ่มแรก 
9.1.2 คณาจารยคณะเภสชัศาสตร สามารถพัฒนาตนเองใหมีศกัยภาพดานการวิจัย 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1 มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปตอยอด เพื่อขอทนุวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
10.1 จํานวนเงินทุนไดรับการจัดสรร 80% 
10.2 จํานวนรายงานความกาวหนา 100% 
10.3 จํานวนรายงานฉบับสมบูรณที่สงตามกําหนด 50% 
10.4 จํานวนผูวิจยัที่ไดรับจัดสรรทนุที่มีผลงานตีพิมพ 20% 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคท่ี 
อาจเกิดขึ้นในปน้ี 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………………… 
1.  รหัสโครงการ  ภ. 211 

2.  ชื่อโครงการ  บําบัดของเสียในหองปฏิบัติการ 

3.  ผูรับผิดชอบ  หองปฏิบัติการกลาง คณะเภสชัศาสตร 
4. หลักการและเหตุผล 

สภาพแวดลอมของสังคมปจจุบนักอใหเกิดปญหาสุขภาพที่สามารถปองกันไดมากมาย    คณะเภสัช 
ศาสตร    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในฐานะทีเ่ปนคณะฯทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  จึงมีความตระหนกัในการที่ 
จะลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหองปฏิบตักิาร  ทั้งเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย  ซึ่งใน 
ปจจบุันมจีํานวนเพิ่มขึ้น  ทําใหเกิดของเสียประเภทสารเคมี  และชีววัตถุปริมาณมาก  ซึ่งของเสียเหลานี้ไม 
สามารถสงไปกําจัดไดทนัที  ดังนัน้การจดัระบบการแยกเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ  และการกําจัดของเสีย 
เบื้องตน  จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อลดปริมาณของเสยีกอนนําสงไปบําบัดหรือกําจัดโดยวิธีการที่ถูกตองและ 
เหมาะสม  โดยหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการบําบัดตอไป  ซึ่งเปนการลดคาใชจายในการขนสง 
และคาบําบัดบางสวนลง  รวมทั้งเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่มีการเก็บของเสียไวในคณะ 
ดวย 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเปนการจดัระบบการแยกเก็บของเสยีในหองปฏิบตัิการ 
5.2 เพื่อใหมีการกําจดัของเสียเบื้องตน 

6. เปาหมาย 
ลดปริมาณของเสยีกอนนําสงไปบําบัดหรือกําจัดโดยวิธกีารที่ถูกตองและเหมาะสม  โดยหนวยงาน 

ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการบําบดัเฉพาะอยางตอไป  ซึ่งเปนการลดคาใชจายในการขนสงและคาบําบัด 
บางสวนลง 

7.  งบประมาณ (ถัวเฉลีย่ทกุรายการ) 
คาภาชนะบรรจุสําหรับเก็บแยกของเสีย  5,000  บาท 
คาใชจายสารเคมใีนการบําบัดของเสยีเบื้องตน  10,000  บาท 

รวม  15,000  บาท
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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 คณะเภสัชศาสตร 
2. เก็บรวบรวมแยกปริมาณของ 
เสียอันตรายลงในภาชนะบรรจุ 
โดยเก็บไวในโรงเรือน 
3. บําบัดของเสียอันตรายใน 
บางสวนที่สามารถทําได 
4. รวบรวมปริมาณของเสียสง 
หนวยงานภายนอก เพื่อบําบัด 
ตอไป 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ผลทางตรง 

9.1.1 ปริมาณของเสียถกูแยกเก็บเปนหมวดหมู  ซึ่งจะเปนการลดอันตรายที่อาจเกิดขึน้ 
9.1.2 ลดตนทุนในการสงของเสียไปกําจัดภายนอก 

9.2 ผลทางออม 
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
ปริมาณของเสียถูกแยกเกบ็เปนหมวดหมู 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
มหาวิทยาลัยดําเนนิงานลาชาในการจัดสงของเสียใหภาคเอกชนไปกําจัด ทําใหปริมาณของเสยีที่มีอยู 
ในคณะมีจํานวนมาก 

12.  (สาํหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ี 
อาจเกิดขึ้นในปน้ีประสานงานกบัคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อทําการรวบรวมของเสยีเพื่อสงบําบัด 
พรอมกัน ซึ่งจะเปนการลดตนทนุในการสงบําบดัของเสีย
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………………… 
1.  รหัสโครงการ  ภ. 212 

2.  ชื่อโครงการ  ผูชวยควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับปรญิญาตรี 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 
4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีปณิธานที่มุงสูความเปนเลิศทางวชิาการ  และการเรียนการ 
สอนที่มีประสิทธิภาพ  แตเนื่องจากในสภาวะปจจุบนัยังอาจารยจํานวนหนึ่งอยูในระหวางการลาศึกษาตอ 
ประกอบกับนโยบายของมหาลัย  ที่ตองการใหมีการรับจาํนวนนิสิตเพิ่มขึ้น  เพื่อตอบสนองความตองการของ 
ประเทศ  ทําใหภาระในการสอนภาคปฏิบัติการของอาจารยมีจํานวนชั่วโมงเพิ่มมากขึน้  อัตราสวนระหวาง 
อาจารยและนิสิตในระหวางการเรียนการสอนภาคปฏิบัตกิารมีปริมาณที่สูง  ซึ่งอาจสงผลถึงประสทิธิภาพในการ 
สอนที่ลดนอยลง รวมทั้งเวลาทีใ่ชในการทําวิจัยของอาจารยลดลงดวย 

ดวยเหตุนี้ การเปดโอกาสใหนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจยั คณะเภสัชศาสตรทําหนาทีช่วย 
สอนภาคปฏิบัติการ  จะทําใหการเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเปนการสรางประสบการณ 
ทางดานวิชาการแกนิสิตบณัฑติศึกษา และผูชวยวิจยั ผูรับหนาทีเ่ปนผูชวยสอนอกีดวย 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการเปนไปออยางมปีระสิทธิภาพ 
5.2 เพื่อพัฒนานิสติบัณฑิตศึกษา ทางดานวชิาการ 

6. เปาหมาย 
เพื่อลดภาระการสอนในภาคปฏิบตัิการ โดยใหมีผูชวยสอน ทําการชวยสอนในภาคปฏิบตัิการของ 

รายวิชาตอไปนี้
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ภาคการศึกษา  รายวิชา  จํานวน 
ชั่วโมง/ 
สัปดาห 

จํานวน 
ผูชวย 
สอน 

เภสัชกรรมสําหรบัเภสัชศาสตร 2 153323  6  1 
เภสัชกรรมสําหรบัเภสัชศาสตร 4 153422  6  1 
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับ 
เภสัชศาสตร 2 152325 

6  1 

บทนําสูเภสชัเวท 155321  6  1 
เภสัชบําบัดประยุกต 1  6  1 

ตน 

เภสัชบําบัดประยุกต 3  6  1 
เภสัชกรรมสําหรบัเภสัชศาสตร 1 153223  6  1 
เภสัชกรรมสําหรบัเภสัชศาสตร 3 153324  6  1 
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับ 
เภสัชศาสตร 1 152224 

6  1 

เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1 152324  6  1 

ปลาย 

เภสัชบําบัด  6  1 

7. งบประมาณ 
คาตอบแทนนิสติ 6,000 บาท/วิชา/เทอม (ทํางาน 10 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
รวม 6,000 x 11 = 66,000 บาท 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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. ผลที่คาดวาจะไดรับ
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9.1 ผลทางตรง 
9.1.1 การเพิ่มพูนประสบการณทางดานวชิาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัย 
9.1.2 ภาระงานสอนในภาคปฏิบัติการ ของอาจารยลดนอยลง 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1 นิสิตบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจยัมีความรูทาดานภาคปฏิบัติ และเกิดความมั่นใจในการ 
ดําเนินงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับภาคปฏิบตัิที่เขาไปมีสวนรวมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
9.2.2 อาจารยมีเวลาทุมเทใหกับงานวิจัย และการตีพิมพเผยแพรงานวิจยัเพิ่มมากขึ้น 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
ผูชวยควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิตระดบัปรญิญาตรีจํานวน 2 คน 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
- 

12.  (สาํหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา /อุปสรรรคท่ีอาจ 
เกดิขึ้นในปน้ี 

-



274 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏบิัติการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

…………………………………………… 
1.  รหัสโครงการ  ภ. 213 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการทุนสนบัสนนุการวิจัยสถาบัน 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายวจิัย 
4.หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหบรรลุนโยบายและแผนยทุธศาสตรดานวจิัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร (2547-2550) ยุทธศาสตร 
ที่ 5 ที่กําหนดใหมกีารสงเสริมใหขาราชการ / พนักงาน (ที่มิใชอาจารย) สายสนับสนุนทําการศึกษา / วิจัย เพื่อ 
พัฒนางานนัน้  คณะเภสัชศาสตรไดเล็งเห็นความสําคญัจงึมีนโยบายสนับสนนุการวิจยัสถาบนั (Institutional 
Research)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนางาน และการแกปญหา ซึง่เปนพันธกิจที่ 
สําคัญขององคกร  โดยแนวทางการสงเสริมการทําวิจัยสถาบนัของคณะจะยดึหลักการสงเสริมการทํา 
วิจัยในลักษณะที่สามารถวเิคราะหปญหา สภาวการณที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลงานวจิัยไปใชเปนขอมูลสูการ 
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบตัิและการบริหารงานของคณะตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ / พนักงาน (ที่มิใชอาจารย)  สายสนับสนนุไดมีความรูและ 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 

5.2  เพื่อสนับสนุนการแกปญหาและพัฒนาคณุภาพงาน 
5.3  เพื่อนําผลงานวจิัยสถาบนัไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและชวยในการบรหิารงานของ 

คณะตอไป 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1  ไดงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการดําเนนิงานตามภารกจิของคณะ 
6.2  คณะมีขอมูลจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนางานของคณะ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 2 ทุน  ทุนละไมเกิน 20,000 บาท โดยใชเงนิรายไดคณะเภสัชศาสตร



275 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบตัิงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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 
2.พิจารณาการใหทุน 
สนับสนุน 
3.ประกาศผลการพิจารณา 
4.ดําเนินการใหทนุสนับสนุน 
5.รวบรวมและประเมินผล 
การดําเนนิการ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
ไดงานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร ปละไมต่ํากวา 1 เรื่อง 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ไดงานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร  ที่สามารถนํามาใชแกปญหาและพฒันาคุณภาพงานเพื่อให 

สอดคลองกับภารกิจของคณะ 
11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………………… 
1. รหัสโครงการ  ภ. 214 

2. ชื่อโครงการ  ทุนอุดหนุนในการเสนอปริญญานิพนธของนิสิตคณะเภสชัศาสตร 

3. ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 
4. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการทีค่ณะเภสัชศาสตร กําหนดใหมีการนําเสนอโครงการวิจัย ทีเ่ปนสวนหนึ่งของปริญญา 
นิพนธ ของนิสิตในระดบัปริญญาตรีทกุป ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการเรยีนการสอนและการวิจัย เปน 
กระบวนหลกัที่พึงประสงคทั้งในสวนสรางองคความรูใหม และการผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ 

เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ และความกระตือรือรนในการจัดทํา และการนําเสนอโครงการวิจัย 
ดังกลาว การใหทุนอุดหนุนใหกบันิสิตที่มีการดําเนินงาน และการเสนอปริญญานิพนธทีด่ี จัดไดวาเปนกลไก 
อยางหนึ่ง ในการทําใหเกิดบรรยากาศดังกลาว อาจนําไปสูการสรางนักวิจยัทางดานเภสัชศาสตรที่มีคณุคาใน 
อนาคต 
5. วัตถุประสงค 

เพื่อใหทุนอุดหนุนในการนําเสนอปริญญานิพนธของนิสิตคณะเภสัชศาสตร 
6. เปาหมาย 

เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ  และความกระตือรือรนในการจดัทํา  และการนําเสนอโครงการวิจัย  รวมทั้งเปนการ 
สรางนักวิจัยรุนใหม 
7. งบประมาณ 

ใหทนุอุดหนนุแกนิสิตที่ไดรับการประเมนิจากคณะกรรมการ แลวไดคะแนนอันดับ 1, 2 และ 3 ของ 
สายเทคโนโลยีเภสัชกรรม  เภสัชเคมีและเภสัชเวท  และเภสัชวิทยา  และสายเภสชักรรมคลนิิก  และเภสชัสังคม 
โดยมีทุนสนับสนนุดังตอไปนี้ 

อันดับ 1 จํานวน 2 กลุม กลุมละ 2,000 บาท รวม 4,000 บาท 
อันดับ 2 จํานวน 2 กลุม กลุมละ 1,500 บาท รวม 3,000 บาท 
อันดับ 3 จํานวน 2 กลุม กลุมละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท 

รวม 9,000 บาท
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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. 48) 
2. นิสิตดําเนินโครงการวิจัย 
ภายใตโครงรางที่กําหนดไว 
3. ประเมินการนําเสนอโครงการ 
วิจัยของนิสิต และประกาศผล 
การประเมิน 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1 ผลทางตรง 

กระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการจัดทํา และการนําเสนอโครงการวิจัย 
9.2 ผลทางออม 

กอใหเกดิแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดใีนการทําการวิจัยในอนาคต 
10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 

จํานวนรางวัลทีน่ิสิตไดรับคิดเปน 80% ของจํานวนรางวัลทั้งหมด 
11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคท่ี 
อาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

……………………..……………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 215 

2.  ชื่อโครงการ  สัมมนาเชงิวิชาการ 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 
4.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีปณิธานที่จะมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และกาวสูความ 
เปนสากล  การจัดกจิกรรมการสัมมนาวิชาการอยางตอเนือ่งเปนสิ่งที่จําเปน  เพื่อใหอาจารย และนิสิตระดบั 
บัณฑิตศึกษา  เกิดการแลกเปลีย่นความรู และวิชาการใหม ๆ ตลอดจนเปนเวทีใหนิสิตและอาจารยไดฝกทกัษะ 
การนําเสนองานวิจัยและการวิเคราะหวจิารณงานวชิาการอยางสรางสรรค รวมทั้งเพื่อใหนักวชิาการจากตาง 
คณะและตางประเทศมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู  และเจรจาแสวงหาความรวมมือทางวชิาการและวิจัย 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหอาจารย และนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา เกดิการแลกเปลี่ยนความรูและวิชาการใหม ๆ 
5.2  เพื่อใหอาจารย  และนิสิตระดับบัณฑติศึกษา  ฝกทักษะการฟงการวิเคราะหและการวจิารณงาน 

วิชาการอยางสรางสรรค 
5.3  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการ กบันักวชิาการจากตางสถาบัน 
5.4  เพื่อเปนโอกาสใหเกิดการเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับนักวชิาการจากสถาบัน 

ตางๆ 
6. เปาหมาย 

เพื่อใหอาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู และวิชาการใหม ๆ ตลอดจน 
เปนเวทีใหนิสิตและอาจารยไดฝกทักษะการนําเสนองานวิจัยและการวิเคราะหวิจารณงานวิชาการอยาง 
สรางสรรค 

7. งบประมาณ  (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
คาเดินทางวิทยากรจากตางสถาบัน (6 คนตอป) 6 x 3,000  รวม  18,000  บาท 
คาที่พัก (6 คน 1 คืนตอครั้ง)  6 x 800  รวม  4,800  บาท 
คาเลี้ยงรับรอง  6 x 1,000  รวม  6,000  บาท 
คาตอบแทนในการบรรยาย  6 x 1000  รวม  6,000  บาท 
คาอาหารวาง  20 x 60 x 6  รวม  7,200  บาท 

รวมทั้งหมด  42,000  บาท
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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 รายชื่อ นิสิต อาจารย 
และผูเชี่ยวชาญ  ทั้งภายในและ 
ภาย นอกคณะฯ ที่มาเปน 
ผูบรรยาย (มี.ค.-เม.ย.) 
2. จัดทําตารางสัมมนา และ 
เผยแพร (พ.ค.) 
3. จัดสัมมนาทางวิชาการ 
(เริ่มตั้งแตเดือน มิ.ย.) 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1 ผลทางตรง 

9.1.1  อาจารย และนิสิตระดับบัณฑติศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและวิชาการใหม ๆ 
9.1.2  อาจารย  และนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  ฝกทักษะการฟง  การวิเคราะหและการวจิารณ 

งานวิชาการอยางสรางสรรค 
9.1.3  เกิดการแลกเปลีย่นความรูดานวชิาการ กับนักวชิาการตางสถาบัน 

9.2 ผลทางออม 
เปนโอกาสใหเกิดการเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับนักวชิาการจากตางสถาบันและ 
ตางประเทศ 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
10.1 สัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือวิทยากรจากตางสถาบันทั้งใน 

ประเทศและตางประเทศเดือนละ 1 ครั้งโดยเฉลี่ย 
10.2 ผลการประเมินจากผูเขารวมสัมมนาอยูในเกณฑดี 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
การที่อาจารยภายในคณะมีภาระงานสอนที่มาก ทําใหการมีสวนรวมในการสัมมนาไมตอเนื่อง
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12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคท่ี 
อาจเกิดขึ้นในปน้ี 

12.1 การกระตุนอาจารยภายในคณะใหมีสวนรวม และเห็นความสําคัญของการสัมมนาทางวิชาการ 
ซึ่งอาจทําโดยการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น 

12.2 ดําเนินโครงการผูชวยสอน เพื่อลดภาระการเรียนการสอนของอาจารยในชั่วโมงปฏิบัติการ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

……………………..……………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 216 

2.  ชื่อโครงการ  ดําเนินงานของหนวยปฏิบัติการวจิัย 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 
4.  หลักการและเหตุผล 

เพื่อเปนการพัฒนาอาจารยในทุกสาขาของคณะ ใหไดรับการพัฒนาดานความรูทีย่ั่งยนื  การสนับสนนุ 
ใหบุคลากรใหทํางานวิจยัในสาขาที่มีความชํานาญ  เปนหนทางอยางหนึ่งเพื่อนําไปสูจดุมุงหมายดังกลาว  การ 
สนับสนุนการทําวิจยัสามารถทําไดโดยการจัดสรรหองปฏิบัติการ  และอุปกรณวทิยาศาสตรที่มีในคณะใหมี 
ความสะดวกในการปฏิบัติการวจิัย  ดวยเหตุนี้การจัดตั้ง  และดําเนินงานหนวยปฏิบัตกิารวิจัยจึงไดเกิดขึ้น  เพื่อ 
ทําการจัดสรรอุปกรณวิทยาศาสตรที่มีวัตถปุระสงคในการใชงานเหมือนกัน  ใหอยูเปนหมวดหมูเดียวกัน  เพื่อ 
กอใหเกิดความสะดวกในการใชงาน  และการดูแลรักษา  ซึ่งจะเปนหนทางหนึ่งในการกระตุนใหบุคลากรทําการ 
วิจัย รวมทั้งเปนการลดคาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณ 
5.  วัตถุประสงค 

เพื่อจัดสรรหองปฏิบัติการ และอุปกรณวิทยาศาสตรที่มีในคณะใหเกดิประโยชนสูงสุด 
6.  เปาหมาย 

มีการดําเนนิการวิจยัในหนวยปฏิบัติการวิจยัที่ไดจัดตั้งขึ้น 
7.  งบประมาณ 

-
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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. หนวยปฏิบัติการวิจัยระบบ 
นําสงยา 
2. หนวยปฏิบัติการวิจัยการ 
ตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
3. หนวยปฏิบัติการวิจัย 
เพาะเลี้ยงเซลลสัตว 
4.หนวยปฏิบัติการวิจัยทางเภสัช 
วิทยา 
5. หนวยปฏิบัติการวิจัยทางเคมี 
ยา 
6. หนวยปฏิบัติการวิจัยทาง 
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช 
7. หนวยปฏิบัติการวิจัย 
ผลิตภัณฑธรรมชาติ 
8. หนวยปฏิบัติการวิจัย 
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี 
ฟสิกสขั้นพื้นฐานเพื่อใชทางเภสัช 
กรรม 
9. หนวยปฏิบัติการวิจัย 
เทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
10. หนวยปฏิบัติการวิจัยจุล 
ชีววิทยา 
11. หนวยปฏิบัติการวิจัยทาง 
เภสัชกรรมปฏิบัติ 
12. ศูนยวิจัยเคร่ืองสําอางและ 
ผลิตภัณฑธรรมชาติ 
13. ประเมินการดําเนินงานของ 
แตละหนวยปฏิบัติการ
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1 ผลทางตรง 

9.1.1 หนวยปฏิบัติการวิจัยเพื่อใชในการทําวิจยัในระยะยาว 
9.1.2 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทีเ่ปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

9.2 ผลทางออม 
เผยแพรชื่อเสียงทางดานงานวิจยัใหกับคณะฯ 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ (Peer Review) เผยแพร และ/หรือทุนวิจยัที่ไดรับ คิดเปน 1 เรื่อง ตอหนวย 
ปฏิบัติการวิจัย 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ีผานมา 
อุปกรณวิทยาศาสตรพื้นฐานไมเพยีงพอกับความตองการในแตละหนวยปฏิบตัิการวิจัย 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ีอาจ 
เกดิขึ้นในปน้ี 

เสนอใหมีการตั้งงบประมาณเพื่ออุปกรณวิทยาศาสตรพื้นฐาน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 217 

2.  ชื่อโครงการ  ฐานขอมูลครุภัณฑวทิยาศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  หนวยหองปฏิบัติการกลาง 
4.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยครุภัณฑวิทยาศาสตรของคณะเภสัชศาสตรมจีํานวนมาก  ผูประสงคใชงานมีจํานวน 
มากขึ้น ทั้งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โครงงานนิสติปริญญาตรี  วิทยานิพนธนิสิตปริญญาโทและ 
ปริญญาเอก รวมทั้งงานวจิัย  กอใหเกิดปญหาตามมาทัง้ปญหาการตดิตามที่ตั้งครุภัณฑ  การชํารุดเสียหาย 
จากการใชงานที่ไมถูกตอง การตดิตอผูรับผิดชอบครุภัณฑ  ดังนั้นเพื่อเปนการลดปญหาการใชครุภัณฑดังกลาว 
จึงมีความจําเปนตองจัดทําฐานขอมูลครุภัณฑวิทยาศาสตรข้ึนเพื่อประโยชนในการสืบคนขอมูล  อีกทั้งชวยยน 
ระยะเวลาการสืบคนขอมูลครุภัณฑวิทยาศาสตร ตลอดจนเพื่อนําไปใชประโยชนการติดตามประวัตกิารซอม 
ตอไปในอนาคต 

ฐานขอมูลครุภัณฑวทิยาศาสตรในรูปแบบซีดี  เปนการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับครุภัณฑวิทยาศาสตร อัน 
ไดแก  รูปครุภัณฑ  ชื่อ  ยีห่อ  รุน    อุปกรณประกอบ    ความสามารถของเครื่อง    สถานทีต่ิดตั้งประจํา 
นักวิทยาศาสตรผูรับผิดชอบ การใชงานแบบยอ และขอมูลบริษัทตัวแทนจําหนาย 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อประโยชนในการสืบคนขอมูลอางอิงดานครุภัณฑวทิยาศาสตรของคณะ 
5.3  เพื่อลดปญหาตางๆอันเกิดจากการใชงานครุภัณฑวิทยาศาสตร 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  ลดปญหาการติดตามครุภัณฑวิทยาศาสตร 
6.2  พัฒนาระบบขอมูลครุภัณฑวทิยาศาสตรของคณะ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
1.  วัสดุคอมพิวเตอร  3,000  บาท 
2.  วัสดุทางโสตทัศนศึกษา  1,000  บาท 
3.  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  1,000  บาท 

รวม  5,000  บาท
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏิบตัิงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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.สรางเครื่องมือในการเก็บ 
บันทึกขอมูล 
2.จัดเตรียมขอมูล 
3.บันทึกขอมูล 
4.ทดลองใชงานฐานขอมูล 
5.สรุปผลการปฏิบัติงาน 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
ฐานขอมูลครุภัณฑวทิยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร ในรปู CD จํานวน 1 ชดุ 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
เกิดระบบการจดัการขอมูลครุภัณฑวิทยาศาสตรอยางเปนรูปธรรมขึ้น 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 218 

2. ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงหองหนวยปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายวิจัย 
4.  หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการวิจัยในหลายๆดาน เชน 
การวิจัยในระดับชีวโมเลกุล การศึกษาความเปนพิษตอเซลล รวมทั้งการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและ 
ความเปนพิษของผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ ดวยนโยบายของคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสงเสริมงานวิจัยทั้งในระดับเชิงลึก และพื้นฐาน จึงไดมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการ 
วิจัยเพื่อสนองตอบความตองการของอาจารย และนิสิตภายในคณะเภสัชศาสตร ใหสามารถดําเนินการวิจัย 
อยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันคณะฯ มีหนวยปฏิบัติการอยู 11 หนวย ซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นคือหนวยหนวย 
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว อยางไรก็ตามพบวาหองปฏิบัติการดังกลาวมีสภาวะแวดลอมไมเหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงาน ทําใหเกิดปญหาการปนเปอนจากเชื้อจุลชีพบอยครั้ง สงผลใหผลการทดลองไมเปนไปตาม 
กําหนดและสูญเสียเงินวิจัย จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงหองปฏิบัติการดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานวิจัย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.2 เพื่อเปนสถานที่สําหรับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชและเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 
6.  เปาหมาย 

6.1  หองปฏิบัติการที่มีความพรอมเพื่อรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 
นานาชาติ)  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6.2 หองปฏิบัติการที่มีความพรอมสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชและเพาะเลี้ยงเซลลสัตว เชน 
การตรวจหาฤทธิ์ทางชีววิทยาของสาร (Bioactive Compound Screening) การศึกษาความเปนพิษของสาร 
ตอเซลล (Cytotoxicity)  เปนตน 

6.3  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยรวมกับสถาบันและ 
หนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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7.  งบประมาณ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
(ดูท่ีแผนผัง) 
- กั้นหอง  15,000  บาท 
- ซอมหลังคาที่รั่ว  5,000  บาท 
- ติดตั้งมูลี่  5,000  บาท 
- ยายเครื่องปรับอากาศ  5,000  บาท 
- ติดตั้ง bench สําหรับวางเครื่องมือวิทยาศาสตร  1,000  บาท 
รวม  35,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 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. ปรับปรุงสถานที่ 
2.  จัดหาวัสดุและครุภัณฑที่มี 
ความจํ า เปนตองใช ในหนวย 
ปฏิบัติการ 
3. ดําเนินงานวิจัย 
4. ประเมินผลการดําเนินของงาน 
หองปฏิบัติการ 

หมายเหตุ สถานที่ หอง ภ 4303 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

9.1 ผลทางตรง 
9.1.1 ลดปญหาการปนเปอนจากเชื้อจุลชีพ 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1 จํานวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 
9.2.2 ทุนวิจัยจากแหลงภายนอกเพิ่มมากขึ้น 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 
จํานวนผูเขาไปใชในหองปฏิบัติการ
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โครงการ/กิจกรรม 
แผนงานบริการสาธารณสุข
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

..................................................... 
1. รหัสโครงการ  ภ. 301 

2. ชื่อโครงการ  โครงการภาคีเภสัชกรรมพิษณุโลกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยผูปวย 
(Phitsanulok Pharmacy Partnership for Quality and Patient Safety) 

3. ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
อ. ดร. มังกร  ประพันธวัฒนะ 

4. หลักการและเหตุผล 
จังหวัดพิษณุโลก มีเครือขายวิชาชีพเภสัชกรรม โดยจัดตั้งเปนชมรมเภสัชกรพิษณุโลก เพื่อความเปน 

เอกภาพ และมีโอกาสพบปะ สังสรรค การกระจายของวิชาชีพเภสัชกรรมมีทั้งในภาครัฐ และเอกชน หลากหลาย 
ตั้งแตสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รานยา บริษัทยา และประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ  แตทั้งหมดยอมมีเปาหมายที่ 
สอดคลองกันประการหนึ่งคือ การใชวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อสังคม และความปลอดภัยของผูรับบริการ  คณะ 
เภสัชศาสตรเปนหนวยงานที่มีอาจารยเภสัชกรอยูจํานวนมาก และโดยบทบาทดานการผลิตบัณฑิต จึงควรมี 
บทบาทในการที่จะผลักดันใหวิชาชีพมีการพัฒนาบทบาทใหสอดคลองกัน เพื่อความเปนปกแผน และความ 
เชื่อมโยง ผานการกําหนดกลยุทธในแตละป และพัฒนาความรู กลวิธี เครื่องมือเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปใน 
แนวทางเดียวกันในทุกระดับ และสอดคลองในแตละสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติ 
5. วัตถุประสงค 

5.4 เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางสาขาวิชาชีพเภสัชกรรมในจังหวัดพิษณุโลก 
5.5 เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และกลวิธีในการจัดการคุณภาพ ในระบบภาคีเครือขายรวมกัน 
5.6 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการจากวิชาชีพที่สอดคลอง มีคุณภาพ และความปลอดภัย 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมที่สามารถเปนหลักประกันคุณภาพ และความสอดคลองครอบคลุม 

จังหวัดพิษณุโลก 
6.2 ประชาชนไดรับประโยชนจากการประกอบวิชาชีพที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 24,900 บาท 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ 

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 10,000 บาท



290 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1.  คาวิทยากร วิทยากรกลุม 
2.  คาเบี้ยเลี้ยง และคาเดินทาง (คาน้ํามันรถ ในการติดตาม ชี้แนะ) 
3.  คาอาหารกลางวัน (140 บาท  * 100 คน) 
4.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (15 บาท * 30 คน * 2 มื้อ) 
5.  คาวัสดุ ส่ิงพิมพ และเอกสารทีใ่ชในการจัดประชุม 
6.  คาใชจายอ่ืน ๆ 

5,000 
5,000 
14,000 
900 
5,000 

5,000 

5,000 
รวม  24,900  10,000 

รวมท้ังสิ้น  34,900  บาท  (สามหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน) 
(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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 
การประชุมแกนนําคร้ังที่ 1 
การประชุมชี้แจงภาคีและ 
การ อบรม 
การติดตามและการ 
ประสานงาน 
การประชุมสรุปและ 
ประเมินผล 

9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 ความครอบคลุมของเภสัชกรที่เขารวมการดําเนินการ ไมนอยกวารอยละ 60 
9.2 สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด
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10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 เกิดระบบเครือขายการบริการ โดยมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ 
10.2 ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวา 3.45 (จากระดับ 

คะแนน 1- 5) 
10.3 เกิดรูปแบบที่สามารถพัฒนา และเปนตัวอยางใหกับภาคีวิชาชีพเภสัชกรรมอ่ืนๆ 

11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 
12. รับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
- 

13. รูปแบบ กลวิธี 
13.1  การประชุมและระดมสมอง แกนนําของแตละสาขา ประมาณ 15 คน เริ่มโครงการ และ ติดตาม 

ผลการดําเนนิการ 
13.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร และอบรมภาคีเครือขาย เรื่องกลวิธี เครื่องมือการจัดการ 

จํานวน 1 ครั้ง แนวทาง
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 302 

2.  ชื่อโครงการ  การพัฒนางานบรบิาลทางเภสัชกรรมผูปวยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
(Development of Pharmaceutical Care Services  for Hospitalized Patients at 
Naresuan University Hospital) 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
ดร.อารมณ    เจษฎาญานเมธา, ดร.ศิรดา  มาผันตะ, อ.ณฐัวุฒิ  เผาเพ็ง 

4.  หลักการและเหตุผล 
เภสัชกรเปนผูมบีทบาทสําคัญในการดูแลผูปวยใน  (hospitalized  patients)  โดยใหการบริบาลทาง 

เภสัชกรรม  (pharmaceutical  care)  แกผูปวย  กิจกรรมในการบริบาลประกอบดวยการแนะนําการใชยาที่ 
เหมาะสมแกบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ  (drug  therapy  consultation)  การใหคําปรึกษาการใชยาแกผูปวย 
(patient drug counseling) การติดตามประเมนิประสิทธภิาพและความปลอดภัยจากการใชยา (drug therapy 
monitoring)  และอ่ืนๆ  ซึ่งวัตถปุระสงคเพื่อใหผูปวยไดรับผลดี  (positive  outcomes)  โดยสูงสุด  จากการใชยา 
เนื่องจากการใหบริบาลทางเภสัชกรรมเปนหัวใจสําคัญของการผลิตบัณฑิตเภสชัศาสตร  สาขาบริบาลเภสัช 
กรรม การสรางรูปแบบของการปฏิบัติ  (practice model)  ที่ดี  เพื่อเปนแบบอยางแกนิสติเภสัชศาสตรและเภสัช 
กรฝกหัดจึงมีความสําคญัเปนอยางยิ่ง  นอกจากนีก้ารปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยโดยอาจารย 
คณะเภสัชศาสตร  เพื่อใหเกดิการพัฒนาทักษะและความรูทางคลินิกอยางตอเนื่องและทันสมัยก็เปนสิ่งทีจ่ําเปน 
เชนกัน  ดวยเหตนุี้การจดัใหมีโครงการพัฒนางานบรบิาลทางเภสัชกรรมผูปวยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อเปนแหลงปฏิบัติงานของอาจารยและฝกงานของนิสิตจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงค 
ดังกลาว 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหเกิดงานบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยใน  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อเปน 
รูปแบบการปฏิบัติ (practice model) ที่ดีสําหรับนิสติเภสชัศาสตร และเภสัชกรฝกหดั 

5.2  เพื่อพัฒนาแหลงปฏิบัติงานและบริการทางวิชาการของอาจารยเภสัชกรดานบรบิาลทางเภสัชกรรม 
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร 

5.3  เพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตรและอ่ืนๆ สําหรับนิสิตคณะเภสชัศาสตร 
5.4  เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาผลงานวชิาการทีเ่กีย่วของกับการบริบาลทางเภสชักรรมโดยอาจารยคณะ 

เภสัชศาสตร
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  งานบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยใน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปนรูปแบบการ 

ปฏิบัติที่ดีสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร และเภสชักรฝกหัด 
6.2  แหลงปฏิบัติงานของอาจารยเภสัชกร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร 
6.3  แหลงฝกปฏิบัตกิารเภสัชกรรมอายุรศาสตรและอ่ืนๆ สําหรบันิสิตคณะเภสัชศาสตร 
6.4  ผลงานวิชาการ(งานวิจัยหรือบทความวิชาการ) ดานบริบาลทางเภสัชกรรมตีพิมพหรือเผยแพร 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
เงินรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทนุเพื่อการศกึษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา งานสนับสนนุการ 

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สมัมนา) 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
รายได 
คณะฯ 

1.  คาใชจายในการบริหารงาน 
2.  คาถายเอกสาร 
3.  คาจัดประชุม อบรม 

10,000 
5,000 
21,000 

รวม  36,000 
รวมท้ังสิ้น  36,000  บาท  (สามหมื่นหกพันบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)



294 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

เตรียมทมีงานผูปฏิบัตงิาน 
และแผนการปฏิบัติงาน & 
ยื่นโครงการตอผูบรหิาร 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลับ 
นเรศวร 
ปฏิบัติงานใหบริบาลทาง 
เภสัชกรรม 
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง 
พัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
รวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
พรอมจัดทํารายงานเพื่อ 
นําเสนอ ณ สิน้ปงบประมาณ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูปวยที่ไดรับบรกิารตอป 
9.2  จํานวนภาระงานบริการวิชาการตอป 
9.3  จํานวนนิสติฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตรและอ่ืนๆตอป 
9.4  จํานวนผลงานวชิาการตีพิมพหรือเผยแพรตอสาธารณะโดยบุคลากรในโครงการตอป 
9.5  จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาชพี เชน แนวทางปฏิบัติ (guideline) ของโรงพยาบาล, drug 

use evaluation projects, การจัด academic inservices, การสัมมนาทางคลินกิ (clinical conference) ตอป 
เปนตน 
10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1 ความพึงพอใจของผูปวยและบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลตองานบริบาลทางเภสัชกรรม 
10.2  ผลการประเมินดานความสําเรจ็ในการเรียนรูของนิสติฝกงาน (learning achievement)
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-



296 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

……………………………………………………… 
1.  รหัสโครงการ  ภ. 303 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการปฏิบัติการดําเนินงานศูนยบริการเภสชัสนเทศ 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบริการเภสัชสนเทศ 
4. หลักการและเหตุผล 

ดวยงานเภสัชสนเทศเปนงานสําคัญอยางหนึ่งของเภสัชกร ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สงเสริมใหเกิดการใชยา 
อยางถูกตองกับผูบริโภค นอกจากนี้ยังเปนสวนหนึ่งของการฝกปฏิบัติงานภาคบังคับของหลักสูตรเภสัชศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานนี้และใหมีแหลงฝกปฏิบัติงานที่มี 
ประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตรจึงจัดตั้งศูนยบริการเภสัชสนเทศขึ้น ในการทําใหสามารถเขาถึงประชาชนใน 
การตอบคําถาม ใหความรูและแกปญหาในเรื่องการใชยาตางๆ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อตอบปญหาเรื่องยาใหแกประชาชน 
5.2 เพื่อเปดบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมใหเปนที่รูจักของประชาชนมากขึ้น 
5.3 เพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติงานการใหบริการสารสนเทศดานยาใหกับนิสติเภสัชศาสตร 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผูสงสัยเกีย่วกับการใชยาสามารถทราบแหลงติดตอและสอบถามไดและนิสิตมีแหลงฝกปฏิบัติงานดาน 

เภสัชสนเทศที่มีคุณภาพ 
7.  งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น 58,500 บาท โดยแบงเปน 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ 

จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 38,500 บาท (สามหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน)
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1.  คาเอกสารและวัสดุ 
2.  คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับคณะทํางานในการ 

ประชุมสรุปและประเมินผลการทํางานทุก 3 เดือน 
-  คาอาหารกลางวัน (100 บาท * 10 คน * 4 ครั้ง) 
-  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท * 10 คน * 4 ครั้ง * 2 มื้อ) 

3.  คาตอบแทนการปฏิบตัิงานลวงเวลาของผูตอบคําถาม (500 บาท * 53 
สัปดาห) 

4.  คาตอบแทนการบํารุงรักษา internet (3,000 บาทตอป * 2 คน) 

20,000 

4,000 
2,000 
26,500 

6,000 
รวม  20,000  38,500 

รวมท้ังสิ้น  58,500  บาท  (หาหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) 
(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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. ประชาสัมพนัธ 
3. รับคําถาม/บริการ 
สาธารณะ 
4. คัดแยกประเภทของ 
คําถาม 
5. ตอบคําถาม 
6. สรุป/ประเมนิผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีสรุปการถามตอบปญหา ขอสงสัยเกี่ยวกบัการใชยาทาง internet  การเขียนบทความ ประจําเดือน ทุกเดือน
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10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดรับความรูที่ถกูตองเกี่ยวกบัการใชยาและนิสิตมีประสบการณการใหบริการเภสัชสนเทศ 

- 
11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

……………………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 304 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัตหินาทีใ่นสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการโครงการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบตัิ 
หนาทีใ่นสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
รานยาหรือสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนเปนสถานบริการสาธารณสุขระดับตนแกประชาชนเมื่อ 

มีอาการเจ็บปวย  ผูปฏิบัติหนาที่ในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งและใกลชิดกับ 
ผูมารับบริการในการใหคําปรึกษาเรื่องยา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร โรค เครื่องสําอางและนม เปนตน คณะเภสัช 
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรไดเปดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนขึ้นเพื่อใหบริการ สาธารณสุขแกประชาชน 
และเปนรานยาตนแบบ (model) ที่ใหการบริบาลเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังเปนแหลงฝกปฏิบัติงานดานเภสัช 
กรรมชุมชนแกนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตรทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อเปนแหลงบริการทางดานวิชาการในการให 
บริบาลเภสัชกรรมแกเภสัชกรชุมชน  ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหผูปฏิบัติหนาที่ในสถานประกอบการเภสัช 
กรรมชุมชนมีความรูที่ทันสมัยและถูกตองในการใหการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตรจึงจัดโครงการ 
ฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติหนาที่ในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนขึ้น ซึ่งจะชวยพัฒนามาตรฐาน 
วิชาชีพตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหความรูดานบริบาลเภสัชกรรมแกผูปฏิบัติหนาทีใ่นสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
5.2 เพื่อใหผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรมในสถาน 

ประกอบการเภสชักรรมชุมชน 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 ผูเขาอบรมไดความรูดานการใหบริบาลเภสัชกรรมในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
6.2 ผูเขาอบรมไดแลกเปลีย่นประสบการณในการใหบรบิาลเภสัชกรรมในสถานประกอบการเภสัชกรรม 

ชุมชน
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7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ 

จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 14,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน) 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 
คณะฯ 

1.  คาเอกสารและวัสดุ 
2.  คาลวงเวลาคณะกรรมการ (200 บาท * 6 คน * 12 ครั้ง) 

6,000 
14,400 

รวม  6,000  14,400 
รวมท้ังสิ้น  20,400  บาท  (สองหมื่นสี่รอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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. สํารวจหัวขอทีต่องการใหมี 
การ อบรม 
2. เขียนโครงการ 
3. จัดอบรม 
4. สรุป/ประเมนิผล 

9. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวาครั้งละ 30 คน 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมประชุมไดรับความรูทางดานเภสัชกรรมชุมชน 

11. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคท่ี 
อาจเกดิขึ้นในปน้ี
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 305 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการอบรมการประเมนิประสิทธิภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอางคร้ังที่ 3 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร ม.นเรศวร 
4.  หลักการและเหตุผล 

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเปนหนึ่งในหลายผลิตภัณฑทีก่ําลังไดรับความสนใจจากตลาดทั่วโลก 
เนื่องจากปจจุบนัผูบริโภคใหความสําคัญตอรูปลักษณภายนอกอยางจรงิจังมากขึน้  สงผลใหตลาดผลิตภัณฑ 
เครื่องสําอางมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากสถิติของกรมศุลกากร (HS-Code 3304 3305 3306 และ 3401) 
มีการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากตางประเทศในป2545  มีมูลคา  5,804  ลานบาท  ป  2546  เพิ่มเปน 
7,069 ลานบาท ดานการสงออกผลิตภัณฑเครื่องสําอางในป 2545 มีมูลคา 14,836 ลานบาท ป2546  เพิ่มเปน 
17,669ลานบาท  สําหรับตลาดในประเทศนั้น  ศนูยวจิัยกสิกรไทยไดใหความเห็นในชวงกลางป  2546  ไววา 
“ตลาดผลิตภัณฑเครื่องสําอางในไทยมีความหลากหลาย  และแขงขันสูงเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดที่มมีูลคา 
ตลาดโดยรวมไมต่ํากวา  15,000  ลานบาท”  การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  ใหมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพเพื่อ 
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เปนกลยทุธที่มีความสําคญัที่อุตสาหกรรม 
เครื่องสําอางในประเทศตองแขงขันกนัเองและตองแขงกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางนําเขาจากบริษัทตางประเทศ 
เพื่อรักษาสวนแบงตลาดเดิมและเพิ่มสวนแบงตลาดใหมากขึ้น  อยางไรก็ตามในปจจุบนัอุตสาหกรรม 
เครื่องสําอางไทย  ยังมีความตองการบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถ  ในการวจิัย  และพัฒนาผลติภัณฑ 
เครื่องสําอางใหมีความคงตัว และมีประสิทธิภาพที่ดี ดังนั้นทางคณะเภสัชศาสตร รวมกับศูนยบมเพาะวิสาหกจิ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจดัอบรมการประเมนิประสิทธิภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
ครั้งที่ 3 ใหแกภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และผูสนใจทั่วไป  เพื่อเปนการบรกิารวิชาการแกสังคม และการ 
มีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสําอางของประเทศใหสามารถขยายสวนแบงของตลาดทั้งในและ 
ตางประเทศ 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อจัดทําแผนการสอนของรายวิชาของปที่ 2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร 
เครื่องสําอาง 

5.2  เพื่อจัดทําคูมือปฎิบัติการ ของรายวิชาของปที่ 2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร 
เครื่องสําอาง
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผลทางตรง 
3.  ผูเขารับการอบรมไดรับความรูในดานการเตรียมและประเมินความคงตัวผลิตภัณฑเครื่องสําอาง และ 

สามารถนําไปปฏิบัติได 
4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางเปนที่รูจัก 

และยอมรับในวงการอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและบุคคลทั่วไป 
ผลทางออม 

ความรวมมือระหวางคณะเภสัชศาสตร  ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยนเรศวร และองคกร 
เอกชน ที่จะเกิดขึ้นตอไป 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

รายรับ 
เงินรายไดคาลงทะเบียนภาคทฤษฎี  (50 คน x 3,000 บาท)  150,000 บาท 

รายจาย 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 

คาลงทะเบียน 
1.  คาเลี้ยงรับรองวิทยากร 
2.  คาที่พักวิทยากร (1,000 บาท * 5 วัน) 
3.  คาตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี (1,000 บาท * 18 ชั่วโมง) 
4.  คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่ (100 บ. x 5 

คน x 4 วัน) + (200 บ. x  5 คน x 4 วัน) 
5.  คาอาหารกลางวัน (120 บ. x 80 คน x 3 วัน) 
6.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 25 บ.x 80 คน x 6 มื้อ) 
7.  คาวัสดุ และเอกสารประกอบการประชุม 
8.  คาตอบแทนมหาวิทยาลัย 10% 
9.  คาตอบแทนคณะเภสชัศาสตร 5% 
10. คาตอบแทนศนูยบมเพาะวิสาหกจิ 5% 

5,000 
5,000 
18,000 
6,000 

28,800 
12,000 
45,200 
15,000 
7,500 
7,500 

รวม  -  150,000 
รวมท้ังสิ้น  150,000  บาท  (หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)
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8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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. เชญิวิทยากร 
2. ประชาสัมพนัธ 
3. อบรม 
3. สรุป และประเมนิผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีผูสนใจเขารวมการอบรมไมนอยกวา 80% ของจํานวนทีต่ั้งไว 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ประเมินจากแบบสอบถาม 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

ประชาสัมพันธลาชา 
12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 
จัดทําแผนพับประชาสัมพันธกอนวันงานอยางนอย 2 เดือน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1. รหัสโครงการ  ภ. 306 
2. ชื่อโครงการ  โครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
3. ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการศนูยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะเภสัชศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งทีจ่ัดใหมีการเรียนการสอนเกีย่วกับสมนุไพรสําหรับนิสติ 
เภสัชศาสตร รวมทั้งสนับสนนุใหมีการวิจยัเกีย่วกับสมนุไพร ทั้งที่เปนการวิจัยทางวิทยาศาสตรบริสุทธิ์และแบบ 
ประยุกต จึงถือไดวาคณะเภสัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนหนวยงานทางราชการที่จดัเปนแหลงทาง 
วิชาการเกีย่วกับสมนุไพร ดังนั้นจึงสมควรอยางยิ่งทีจ่ะตองมีบทบาทอืน่ๆ อีก นอกเหนือจากบทบาททางดาน 
การเรียนการสอนและการวิจยั 

ตั้งแตป พ.ศ.2545 คณะเภสัชศาสตร ไดริเริ่มใหมีโครงการจัดตั้งศนูยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ 
ธรรมชาติ  ซึ่งเปนโครงการหนึง่ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  9  โดยอยูในความรับผดิชอบของภาควิชาเภสัชเคมีและ 
เภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยไดดําเนนิงานอยางตอเนื่องในเรื่องของการจัดตั้งศนูย 
ขอมูลฯ  การสํารวจและรวบรวมขอมูลพืชสมุนไพร  ทั้งที่เปนตํารายาและที่มกีารใชจริงภายในจังหวัดพิษณุโลก 
การรวบรวมหนังสือและตําราเกี่ยวกับสมนุไพร  การจดับอรดตามโถงตางๆ  ภายในคณะเภสัชศาสตร  เพื่อ 
เผยแพรความรูแกนิสิต  บุคลากร  และประชาชนที่มาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร  การจัดทําตูแสดงเกี่ยวกับ 
สมุนไพร  การดูแลและปรับปรุงพชืสมุนไพรในบรเิวณคณะเภสัชศาสตร  และสวนสมุนไพรในบริเวณสถาน 
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  คณะเภสัชศาสตร  (มหาวิทยาลัยนเรศวร  สวนสนามบนิ)  อยางไรก็ตาม  การ 
ดําเนินงานของศูนยขอมูลฯ  จักตองทําอยางตอเนื่อง  ทั้งการดูแลความเรียบรอย  และการพัฒนาปรับปรุงขอมูล 
ตางๆ ทั้งทีเ่ปนกิจกรรมเดิมที่กําลังดําเนินการอยู รวมทั้งกจิกรรมใหมๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
นเรศวร ใหมีความพรอมในการใหบริการดานขอมูล 

5.2  เพื่อเผยแพรและใหบรกิารขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติแกผูที่สนใจ 
5.3  เพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลสมุนไพรในจังหวดัพิษณุโลก เชน ตํารายาไทย การใช 

สมุนไพรรักษาโรคของหมอพื้นบาน 
5.4  เพื่อพัฒนาเรือนเพาะชําและสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร และสวนสมุนไพรในงาน 

สาธารณสุขมูลฐานที่บริเวณสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร
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5.5  เพื่อจัดทําตูแสดงสมุนไพรในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.6  เพื่อจัดทําหองจัดแสดงนิทรรศการสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  ไดเผยแพรและใหบริการขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติแกนิสิตและประชาชน 
6.2  ไดรวบรวมตํารายาไทย ขอมูลการใชสมุนไพรและหมอยาพื้นบานในจังหวัดพิษณุโลก 
6.3  มีเรือนเพาะชําสมุนไพรและสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร และสถานปฏิบัตกิารเภสัช- 

กรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร ที่มีความถูกตอง สมบูรณ และมีสมุนไพรใหนิสิตและ 
ประชาชนทั่วไปไดศึกษา 

6.4  มีตูแสดงสมุนไพรในสถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร เพื่อใหผูที่ 
สนใจไดศึกษา 

6.5  มีหองจัดแสดงนทิรรศการสมนุไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ ภายในคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7. งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 133,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมืน่สามพันหารอยบาทถวน) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ 

จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศูนยขอมูลสมนุไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
1.  คาวัสดุ เชน กระดาษ หมกึพิมพ CD-writer ปากกาเคมี ทีค่ั่น 

หนังสือ คาแผน CD เปนตน 
2.  คาหนังสือ ตํารา จุลสาร คาบริการฐานขอมูล คาถายเอกสาร 

และคาเย็บเลมเอกสาร 

5,000 

20,000 

รวมกิจกรรมท่ี 1  25,000  - 
กิจกรรมท่ี 2 การจัดทําตูแสดงสมุนไพรในสถานปฏิบตัิการชุมชน คณะเภสัชศาสตร 
1.  คาสมุนไพร 
2.  คาวัสดุ เชน กระดาษแข็ง ภาชนะบรรจเุครื่องยา เปนตน 

2,000 
2,000 

รวมกิจกรรมท่ี 2  4,000  -
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

กิจกรรมท่ี 3 การจัดทําหองจัดแสดงสมนุไพรและผลิตภัณฑ 
ธรรมชาติ 
1.  คาสมุนไพรสําหรับจดัแสดง 
2.  คาวัสดุ เชน หมึกพิมพ กระดาษทําการด เทปกาว กระดาษ 

สําหรับพิมพสีดวย laser jet  ภาชนะสําหรับใสเครื่องยา 
สมุนไพร กํามะหยี่รองพืน้ เปนตน 

5,000 
4,500 

รวมกิจกรรมท่ี 3  9,500  - 
กิจกรรมท่ี 4 การสํารวจและรวบรวมขอมูลสมุนไพรในจังหวัด 
พิษณุโลกหรือจังหวัดใกลเคียง 
1.  คาตอบแทนและคาจาง ในการจัดเก็บขอมูลสมนุไพร และการ 

เก็บตัวอยางสมนุไพร จํานวน 2 คน คนละ 200 บาท ตอวัน 
เปนเวลา 10 วัน 

2.  คาวัสดุ เชน คาแผง herbarium specimen คาปายชื่อพชื เปน 
ตน 

3.  คาเบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวอยางสมุนไพร 2 ครั้ง และนําตัวอยาง 
ไปเทียบกับตัวอยางที่หอพรรณไม กรุงเทพฯ รวมเวลา 8 วัน 
ผูปฏิบัติงาน 5 คน คนละ 180 บาท 

4.  คาเดินทางผูเชี่ยวชาญ 1 คน คนละ 3,000 บาท จํานวน 2 ครั้ง 
(กรุงเทพ-พิษณุโลก) 

5.  คาที่พักผูเชี่ยวชาญ 1 คน 4 คืน คืนละ 800 บาท 
6.  คาที่พักเม่ือไปเทยีบตัวอยางทีก่รุงเทพฯ 3 คืน คืนละ 1,200 

บาท จํานวน 1 หอง สําหรับเขาพัก 2 คน 
7.  คาเดินทางไปเทียบตัวอยางพชืสมุนไพรที่หอพรรณไม 

กรุงเทพฯ 2 คน จํานวน 2 ครั้ง 
8.  คาน้ํามันเดินทางไปสํารวจสมุนไพร 2 ครั้ง 

4,000 

7,200 

6,000 

3,200 
3,600 

4,000 

3,000 

4,000 

รวมกิจกรรมท่ี 4  31,000  4,000 
กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร และที่ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร 
1.  คาตนไม 
2.  คาวัสดุการเกษตร 

3,000 
3,000  -
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3.  คาปายชื่อพชืสมุนไพร จํานวน 20 ปาย 
4.  คาขาตั้งสําหรับติดปายชื่อพชื จํานวน 20 อัน 

4,000 
2,000 

รวมกิจกรรมท่ี 5  12,000 
กิจกรรมท่ี 6 การจัดงานวันสมุนไพรและการแพทยแผนไทย คณะ 
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1.  คาวัสดุสํานักงาน 
2.  คาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร 
3.  คาตอบแทนในการดําเนินงาน 15 คน คนละ 200 บาท 

4,000 
8,000 

6,000 

รวมกิจกรรมท่ี 6  12,000  6,000 
รวมท้ังสิ้น 6 กิจกรรม  93,500  10,000 

รวมท้ังสิ้น  103,500  บาท  (หน่ึงแสนสามพันหารอยบาทถวน) 
(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ)
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8. แผนการปฏบิัติงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค  ส.ค  ก.ย 

การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพร 
และผลิตภัณฑธรรมชาติ 
คณะเภสัชศาสตร 
การจัดทําตูแสดงสมุนไพรใน 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 
การจัดทําหองจัดแสดง 
สมุนไพรและผลิตภัณฑ 
ธรรมชาติ 
คณะเภสัชศาสตร 
การสํารวจและรวบรวมขอมูล 
สมุนไพรในจังหวัดพษิณุโลก 
หรือจังหวัดใกลเคียง 
การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะ 
เภสัชศาสตร และที่สถาน 
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 
ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
จัดงานวันสมุนไพรและ 
การแพทยแผนไทย 

9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูใชบรกิารศูนยขอมูลสมนุไพรฯ และเขารวมกิจกรรมของศูนยขอมูลสมุนไพรฯ 
9.2  จํานวนหนังสือ ตํารา ภายในศนูยขอมูลสมุนไพร 
9.3  มีตูจัดแสดงสมนุไพรในสถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร จํานวน 9 ตู 

โดยจัดและปรับปรุงขอมูลในตูแสดงจํานวน 6 ตู ปละ 2 ครั้ง 
9.4  มีหองจัดแสดงเกี่ยวกบัสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ ภายในคณะเภสัชศาสตร
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9.5  มีรายงานการสํารวจขอมูลตํารายาไทย การใชสมุนไพร และขอมูลเกี่ยวกับหมอยา 
พื้นบานในจังหวัดพิษณุโลก หรือจังหวัดใกลเคียง 

9.6  สวนสมุนไพรบริเวณสถานปฏิบตัิการเภสชักรรมชุมชน และในบรเิวณคณะเภสชัศาสตร 
มีสภาพดี โดยมีปายแสดงชื่อและประโยชนของสมนุไพร ที่ถูกตองครบทุกปายชื่อ 

10. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- 

11. (สําหรับโครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
11.1  ขาดความคลองตัวในการประสานงาน 
11.2  คณะกรรมการบางทานไมมีเวลาเพียงพอสําหรับการเขารวมทํากิจกรรมบางกจิกรรม 

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

เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร ใน 
ฝายที่เกีย่วของเพิ่มเติม เชน ตัวแทนจากฝายโสตและทัศนปูกรณ และฝายการเงิน เพื่อชวยในการจัดการและ 
การดําเนนิกิจกรรมตางๆ ของศูนยขอมูลสมุนไพร
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 307 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดตั้งมุมสุขภาพ (health corner) 

3.  ผูรับผิดชอบ  ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
4.  หลักการและเหตุผล 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เปดบริการแกประชาชนและเปนแหลงฝกงานที่ไดมาตรฐาน 
แกนิสิตเภสชัศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2547 และไดสมัครเขารับการประเมินรานยา 
คุณภาพของสภาเภสัชกรรมเปนทีเ่รียบรอย คําแนะนําจากผูประเมนิและตรวจเยี่ยมรานยาคณุภาพไดเสนอ 
ให สรางมุมใหความรูทางวิชาการแกประชาชน เพื่อเปนแบบอยางที่ดใีนการใหบรกิารทางวิชาการ แต 
เนื่องจากสถานปฏิบตัิการเปนหนวยงานยอยหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร ทีใ่หบรกิารทางวิชาการโดยไมไดหวัง 
ผลกําไรจากชุมชน จึงขาดแคลนทุนทรพัยในการสรางมุมใหความรูทางวิชาการในครั้งนี้ 

5. วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อสรางมุมใหความรูแกประชาชน เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการใหบริการทางวชิาการ 
5.2  เพื่อใหประชาชนที่มารับบริการมีมุมสําหรับรบัขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับดานยาและสุขภาพใน 

เรื่องตางๆ 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

เพื่อใหสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีมมุใหความรูทางวิชาการแกประชาชนขึ้นเฉพาะ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการไดรับความรูจากมุมสุขภาพ และนิสิตไดเรียนรูการจัดทําขอมูลทางวิชาการ 
สําหรับบริการแกประชาชนในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน(รานยา) 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินสนับสนุนจากสํานักงานสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
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รายการ  งบประมาณ 
สสส. 

เงินรายได 
คณะฯ 

1.  คาอุปกรณจดัตั้งมุมสุขภาพ 
2.  คาอุปกรณสําหรับใหความรูทางวิชาการ จํานวน 15 ชุด 
3.  คาลวงเวลาสําหรับนิสิตและอาจารย (200 บาท * 10 วัน * 15 คน) 

5,000 
10,000 
15,000 

5,000 
5,000 
- 

รวม  30,000  5,000 
รวมท้ังสิ้น  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 
สรางมุมสุขภาพข้ึนในสถาน 
ปฏิบัติการฯ 
ใหความรูเรื่องโรคภูมิแพ 
ใหความรูแกเรื่องการ 
คุมกําเนดิ 
ใหความรูแกเรื่องอันตราย 
จากการสูบบหุรี่ 
ใหความรูเรื่องโรคหืด 
ใหความรูแกเรื่องยาสมุนไพร 
สรุปและประเมนิผล 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  เกิดมุมใหความรูแกประชาชนขึ้นในสถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรมชุมชน 
9.2  ชุดใหความรูแกประชาชนจํานวน 5 ชุด 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากมุมสุขภาพมากกวารอยละ 80  ขึ้นไป 
10.2  นิสิตไดรับความรู และไดฝกปฏิบัติงานในการเตรียมความรูและขอมูลสุขภาพเพื่อใหบริการแก 

ประชาชนในสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 308 

2.  ชื่อโครงการ  พัฒนาสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน 

3.  ผูรับผิดชอบ  ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
4.  หลักการและเหตุผล 

สถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรมชุมชน เปดบริการแกประชาชนและเปนแหลงฝกงานที่ไดมาตรฐานแก 
นิสิตเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2547 และไดสมัครเขารับการประเมินรานยา 
คุณภาพของสภาเภสัชกรรมเปนทีเ่รียบรอย คําแนะนําจากผูประเมนิรานยาคณุภาพไดเสนอใหปรับปรุงสวนของ 
การจัดเก็บและสวนของการขายยาใหหลีกเลี่ยงแสงแดด มีตัววัดอุณหภูมิของอากาศภายในสถานปฏิบัตกิารฯ 
อุปกรณดับเพลิง และปรับปรุงสวนของทีจ่อดจกัรยานยนตใหปลอดภัย แตเนื่องจากสถานปฏิบัติการเปหนวย 
งานยอยหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร ที่ใหบริการทางวิชาการโดยไมไดหวังผลกําไรจากชุมชน จึงขาดแคลนทุน 
ทรัพยในการปรับปรุงรานยาใหเขามาตรฐานในครั้งนี้ 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชมุชนใหมมีาตรฐานในการจัดเก็บยา 
5.2  เพื่อใหประชาชนที่มารับบริการมีทีจ่อดรถที่มคีวามปลอดภัย 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เพื่อใหสถานปฏิบตัิการเภสชักรรมชุมชนมีสวนของการจัดเก็บยาใหพนจากแสงแดด และทีจ่อด 

รถจักรยานยนตที่ปลอดภัย 
7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 

เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 6,700 บาท (หกพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ 
จัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน)
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รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คณะฯ 

1.  คาแรงคนงานกอสราง 
2.  คาวัสดุอุปกรณการทําชองจอดรถจักรยานยนต 
3.  คาวัสดุอุปกรณอ่ืนในการพัฒนาตามคําแนะนําของผูตรวจเยี่ยม 
4.  คาอุปกรณดับเพลิง 

2,000 
3,000 
1,700 

2,000 

รวม  6,700  2,000 
รวมท้ังสิ้น  8,700  บาท  (แปดพันเจด็รอยบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย.  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย 

มุงหลังคา 
สรางที่จอดจกัรยานยนต 
พัฒนาสถานปฏิบตัิการตาม 
คําแนะนําเพื่อเขาสูรานยา 
คุณภาพ 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  หลังคาสวนหนาสถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรมชุมชน 
9.2  ที่จอดรถจักรยานยนตดานหนาสถานปฏิบตัิการเภสชักรรมชุมชน 
9.3  มีอุปกรณดับเพลิงและอุปกรณจําเปนอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานรานยาคณุภาพ 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ยาที่จัดใหบริการไมโดนแสงแดด 
10.2  ประชาชนมีความปลอดภัยเมื่อมารับบริการจากสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน 
10.3  สถานปฏิบัติการไดคํารับรองในการเปนรานยาคุณภาพ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

..................................................... 
1. รหัสโครงการ  ภ. 309 
2. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยผูปวย 

(Medication System Management for Patient Safety) 
3. ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

อ. ดร. มังกร  ประพันธวัฒนะ 
4. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันโรงพยาบาลในประเทศสวนมากกําลังมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุงความปลอดภัย 
ผูปวย ระบบยาเปนอีกหนึ่งระบบที่มีความสําคัญ ซึ่งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กําหนดวา 
โรงพยาบาลที่จะขอประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตั้งแตระดับ 90 เตียงเปนตนไป 
จะตองใหองคกรวิชาชีพคือสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เขาประเมิน ใหขอเสนอแนะ และหาก 
จําเปนตองเปลี่ยนแปลง ก็จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเยี่ยมสํารวจเพื่อการประเมิน ความรูและความ 
เขาใจ ตลอดจนทักษะ ความสามารถในการจัดการระบบยา (medication  management)  จึงเปนสิ่งสําคัญ 
ตลอดจนในป 2549  จะมีการประกาศใชมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ระยะที่ 3  (2549-2551) 
เชนเดียวกันกับการประกาศมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป ของสถาบันพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดระบบยาเพิ่มมากขึ้น รวมกับการนํามาซึ่งกลไก เครื่องมือ และแนวทาง 
การจัดการเพื่อความปลอดภัยเชิงระบบที่หลากหลาย 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ แนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
5.2  เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ระยะที่สาม) และ 

ระบบยาตามมาตรฐานใหม 
5.3 เพื่อใหผูที่เขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ และทักษะที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือคุณภาพ 

และวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับระบบยา 
5.4  เพื่อเปนเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลระหวางผูเขารวม 

ประชุม
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1.  ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ และทักษะ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
2.  ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูไปประยุกตใช และเปนประโยชนตอกระบวนการเรียนการสอน 

ทางออม ผานการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนิสิต 
7.  งบประมาณ 

รายได  คาลงทะเบียนจากผูเขารวมประชุม จํานวน 160 คนๆละ 1,500 บาท  รวมเปน  240,000 
บาท (คาลงทะเบียนลาชากวาที่กําหนดจะจดัเก็บคนละ 2000 บาท) 

รายจาย 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายได 

คาลงทะเบียน 
1.  คาวิทยากร และวิทยากรกลุม 
2.  คาเดินทางและที่พกัวิทยากร 
3.  คาอาหารกลางวัน (100 บาท * 160 คน * 3 มื้อ * 2 ครั้ง) 
4.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท * 160 คน * 6 มื้อ * 2 ครั้ง) 
5.  คาวัสดุ ส่ิงพิมพ และเอกสารประกอบการประชุม 
6.  คาตอบแทนมหาวิทยาลัยและคณะฯ 15% 

25,000 
15,000 
96,000 
38,400 
29,600 
36,000 

รวม  -  240,000 
รวมท้ังสิ้น  240,000  บาท  (สองแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

(ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ) 
8. แผนการปฏิบตัิงาน 

ตารางการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 

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 และ 
เตรียมการประชุม 
ดําเนินการประชุม 
สรุปและประเมนิผล 
หมายเหตุ ครั้งที่ 1 จัดระหวางวนัที่ 14-16 ธันวาคม 2548 

ครั้งที่ 2 จัดระหวางวนัที่ 25-27 มกราคม 2549
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9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 จํานวนผูเขารวมประชุมตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวารอยละ 95 ของกลุมเปาหมาย 
9.2 สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 ผูเขารวมประชุม มีความรู ความเขาใจ เนื้อหาการประชุมผานเกณฑการวัดผลไมนอยกวา 

รอยละ 95 
10.2 ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวา 3.41 (จาก 

ระดับคะแนน 1- 5) 
11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 
ในสวนของการดําเนนิการดานการเตรียมการ กระชัน้ชิดเกินไป 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

รีบดําเนนิการเตรียมความพรอมตั้งแตปลายปงบประมาณ 2548
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจาํป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 310 

2.  ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวชิาการเชิงปฏิบัตกิารความกาวหนาทางเภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร. ธนศักดิ์ เทียกทอง 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจบุันความรูใหมๆในดานเภสัชวิทยาและเภสัชบําบัดในการรักษาโรคและการใชยาชนิดตางๆเกิดขึน้ 

อยางรวดเร็วและมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา การทีบุ่คคลากรทางแพทยในสาขาตางๆ ไมวาจะเปนแพทย 
ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล จะทําการบําบดัรักษาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพนัน้จําเปนตองมีการศึกษา 
และคนควาถึงขอมูลความรูดังกลาวตลอดเวลาประกอบกบัการพิจารณาเลือกใชการรักษาที่เหมาะสมที่สดุ 
สําหรับผูปวยแตละราย ดวยเหตุผลดังกลาว ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จึงจัดทําโครงการประชุมวิชาการประจําปเรื่องความกาวหนาทางเภสัชวทิยาและเภสัชบําบัด เพื่อทําการ 
เผยแพรขอมูลความรูใหมๆในดานเภสชัวิทยาและเภสัชบําบัดในการรักษาโรคและการใชยาชนิดตางๆ ซึ่งจะ 
กอใหเกิดประโยชนกับบุคคลากรทางการแพทยโดยเฉพาะเภสัชกรทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับ 
การใชยากับผูปวยโดยตรง 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเปนการเผยแพรความรูใหมๆในดานเภสชัวิทยาและเภสัชบําบัดในการรักษาโรคและการใชยา 
ชนิดตางๆ 

5.2  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพระหวางเภสัชกรผูเขารวมประชุม 
5.3  เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางเภสชักรผูเขารวมประชุม 
5.4  เพื่อสงเสริมงานบริการวิชาการของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1  เภสัชกรผูเขารวมประชุมไดรับความใหมๆในดานเภสัชวทิยาและเภสัชบําบดัในการรักษาโรคและ 

การใชยาชนดิตางๆ และสามารถนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพได 
6.2  มีการแลกเปลีย่นประสบการณทางวิชาชพีระหวางเภสชักรผูเขารวมประชุม 
6.3  เกิดความสัมพันธอันดีระหวางเภสัชกรผูเขารวมประชุม 
6.4  เกิดการพัฒนางานบรกิารวิชาการของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
รายได 
คาลงทะเบียนจากผูเขารวมประชุมจากภายนอกคณะฯ  จํานวน 150 คนๆ ละ 1,200 บาท  รวมเปน 

180,000 บาท (สําหรับบุคคลกรภายในคณะฯ ที่เขารวมประชุมไมเก็บคาลงทะเบียน ประมาณ 20 ทาน) 
รายจาย 

รายการ  งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
คาลงทะเบียน 

1. คาตอบแทนวทิยากร (1,000 บาท X 3 ชั่วโมง X 3 ทาน) 
2. คาใชจายในการเดินทางของวิทยากร 
3. คาที่พัก (1200 x 2 คืน x 3 ทาน) 
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30 X 170 X 4) 
5. คาอาหารกลางวัน (150 X 170 X 2) 
6. คาวัสดุ ส่ิงพิมพ และเอกสารที่ใชในการจัดประชุม 
7. คาของระลึกวิทยากร 
8. คาตอบแทนมหาวิทยาลัย 10% จากคาลงทะเบียน 
7. คาตอบแทนคณะฯ 5% จากคาลงทะเบียน 

9,000 
11,000 
7,200 
20,400 
51,000 
10,000 
5,000 
22,500 
11,250 

รวม  -  147,350 
รวมท้ังสิ้น  147,350  บาท  (หน่ึงแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามรอยหาสบิบาทถวน) 

หมายเหตุ 1. คาใชจายเปนการถัวเฉลี่ยทกุรายการ 
2. เงินรายไดหลังหักคาใชจายแลวเปนสวนของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสชัศาสตร 

8. แผนการปฏิบตัิงาน 
ตารางการปฏบิัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 
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 และ 
เตรียมการประชุม 
ดําเนินการประชุม 
สรุปและประเมนิผล



319 

9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีจํานวนบคุลากรภายนอกคณะฯ ผูเขารวมโครงการรอยละ 90 ของเปาหมาย 
9.2  มีรายงานและผลการประเมินโครงการ 

10.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  เภสัชกรทีเ่ขารวมประชมุมีความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการประกอบ 

วิชาชีพ 
10.2  เภสัชกรที่เขารวมประชุมมีความพึงพอใจในโครงการประชุมที่ระดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมไมนอย 

กวา 3.50 (จากระดับคะแนน 1-5) 
11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) ปญหา / อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปท่ี 

ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปท่ีแลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในปน้ี 

-
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เปาหมาย 
การดําเนินงานประจําเดือน
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนตุลาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

2  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

3  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
4  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

5  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะฯ 

6  ภ. 105  เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
7  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
8  ภ. 107  แตละชมรมเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
9  ภ. 108  เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
10  ภ. 108  ประเมินผลโครงการโดยอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 
11  ภ. 109  เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
12  ภ. 110  เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
13  ภ. 111  จัดทําแผนของบประมาณ 
14  ภ. 112  ติดตอสถานทีดู่งาน 
15  ภ. 113  สอบราคา 
16  ภ. 117  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
17  ภ. 117  ประสานงานและจัดประชุมผูเกีย่วของ 
18  ภ. 117  ดําเนินงานตามระยะเวลาโครงการ 
19  ภ. 117  ประเมินผลโครงการ 
20  ภ. 117  สรุปและจัดทํารายงานสรุปโครงการ 
21  ภ. 118  ประชุมคณะทํางานจดหมายขาว 2 ครั้ง 
22  ภ. 120  ขออนุมัติโครงการและประสานงานเชญิวิทยากร 

23  ภ. 124  ประชุมหารือคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพื่อ 
กําหนดแนวทางการปรับปรุงคูมือ 

24  ภ. 128  ประสานงานในการเชญิวิทยากร 
25  ภ. 130  การประชุมระดบัคณะกรรมการฯ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนตุลาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

26  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
27  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริม สุขภาพ 
28  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
29  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
30  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
31  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
32  ภ. 134  สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ 
33  ภ. 134  จัดทําโตะวางเครื่องชั่ง 
34  ภ. 142  ขออนุมัติโครงการ 
35  ภ. 142  จัดโครงการ 
36  ภ. 143  เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
37  ภ. 144  ขออนุมัติโครงการฯ 

38  ภ. 150  จัดการบรรยายและฝกปฏิบัตกิารปฐมพยาบาลใหแกนิสติเพื่อใหมคีวามรูใน 
ดานตาง ๆ 

39  ภ. 151  สํารวจ/จัดประชุมรายวิชาของภาควิชาทีจ่ะทําการวิจัย 
40  ภ. 152  การสํารวจความสนใจของประชากรกลุมเปาหมาย 
41  ภ. 153  เขียนโครงการ ขออนุมัติฯและประชุม 
42  ภ. 154  สํารวจหัวขอและเวลาที่เหมาะสม 
43  ภ. 156  เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
44  ภ. 157  เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
45  ภ. 157  เตรียมการประชุม 
46  ภ. 158  เขียนโครงการ 
47  ภ. 158  ติดตอประสานงานกับสถานที่สหกิจ 
48  ภ. 159  เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
49  ภ. 164  เสนอขออนุมัติโครงการ 
50  ภ. 164  แตงตั้งคณะทํางาน 
51  ภ. 164  ประชุมคณะทํางาน 
52  ภ. 168  ขออนุมัติโครงการ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนตุลาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

53  ภ. 168  จัดการเรยีนการสอนที่คณะเภสัชศาสตร 
54  ภ. 168  สอบวัดผลกอนฝกปฏิบัตกิาร 
55  ภ. 168  ฝกปฏิบัติการฯ ณ แหลงฝก 
56  ภ. 169  ฝกปฏิบัติการ ณ แหลงฝก 
57  ภ. 171  เลือกแหลงฝก 
58  ภ. 172  เสนอขออนุมัติโครงการ 
59  ภ. 174  ศึกษาภาคบรรยาย ณ คณะเภสัชศาสตร ม.นเรศวร 
60  ภ. 176  นิสิตดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการวิจัย 
61  ภ. 178  ขออนุมัติโครงการ 
62  ภ. 179  ขออนุมัติโครงการ 
63  ภ. 202  ปรับปรุงสถานที่ 
64  ภ. 203  ผูเชี่ยวชาญใหคําปรกึษาและเทคนคิในการวิจัย 

65  ภ. 204  ติดตอบริษัทยา หรือศูนยทดสอบชีวสมมูล ที่ผานการรบัรอง ISO/IEC 17025 
จํานวน 2 แหง 

66  ภ. 204  เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน 
67  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
68  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
69  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 
70  ภ. 207  พัฒนาศักยภาพทางดานวิเคราะหและการวิจยัทางคลนิิก 
71  ภ. 209  สรางเครื่องมือในการจัดทําฐานขอมูล 
72  ภ. 209  เก็บขอมูล 
73  ภ. 210  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ (ตั้งแต ต.ค. 48) 

74  ภ. 211  สํารวจปริมาณของเสยีอันตรายจากการใชสารเคมีในหองปฏิบัติการ 
คณะเภสัชศาสตร 

75  ภ. 211  เก็บรวบรวมแยกปริมาณของเสียอันตรายลงในภาชนะบรรจุ โดยเก็บไวในโรงเรือน 
76  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
77  ภ. 212  เปดรับสมคัรผูชวยสอน จากขอเสนอแนะของอาจารยประจําวิชา 
78  ภ. 213  ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนตุลาคม 2548 

ดับท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

79  ภ. 215  จัดสัมมนาทางวิชาการ(เริ่มตั้งแตเดือน มิ.ย.47) 
80  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
81  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
82  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
83  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
84  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
85  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
86  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

87  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม 

88  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
89  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
90  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 
91  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
92  ภ. 216  ประเมินการดําเนนิงานของแตละหนวยปฏิบัติการ 
93  ภ. 217  สรางเครื่องมือในการเก็บบันทึกขอมูล 
94  ภ. 217  จัดเตรยีมขอมูล 
95  ภ. 218  ปรับปรุงสถานที่ 
96  ภ. 301  เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
97  ภ. 301  การประชุมแกนนําคร้ังที่ 1 

98  ภ. 302  เตรียมทมีงานผูปฏิบัตงิานและแผนการปฏิบัติงาน & ยื่นโครงการตอผูบริหาร 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลับนเรศวร 

99  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
100  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
101  ภ. 302  รวบรวมผลการปฏิบัติงาน พรอมจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ ณ สิ้นปงบประมาณ 
102  ภ. 303  เขียนโครงการ 
103  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
104  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ/คัดแยกประเภทของคําถาม
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนตุลาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

106  ภ. 303  ตอบคําถาม 
107  ภ. 304  สํารวจหวัขอที่ตองการใหมกีาร อบรม 
108  ภ. 304  เขียนโครงการ 
109  ภ. 304  จัดอบรม 
110  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
111  ภ. 305  เชญิวิทยากร 
112  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
113  ภ. 306  การจัดทําหองจัดแสดงสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 

114  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

115  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
116  ภ. 307  สรางมุมสุขภาพข้ึนในสถานปฏิบัติการฯ 
117  ภ. 308  มุงหลังคา 
118  ภ. 308  สรางที่จอดจกัรยานยนต 
119  ภ. 308  พัฒนาสถานปฏิบตัิการตามคําแนะนําเพื่อเขาสูรานยาคณุภาพ 
120  ภ. 309  เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
121  ภ. 310  เขียนโครงการและขออนุมัติฯ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนพฤศจิกายน 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 101  ปฐมนเิทศนิสิตใหมเทอม 2 ปการศึกษา 2548 
2  ภ. 102  ประเมินอาจารยที่ปรกึษาภาคตน 

3  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

4  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

5  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
6  ภ. 104  สงเสริมและจัดประกวดการแตงกายแบบไทยของบุคลากร 
7  ภ. 104  จัดบรรเลงดนตรีไทยในโครงการลานกจิกรรม 
8  ภ. 104  รณรงคการใชภาษาไทยใหถกูตองและเหมาะสม 
9  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

10  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะ 

11  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
12  ภ. 106  งานกีฬาเภสชัสัมพันธ 
13  ภ. 107  แตละชมรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ 
14  ภ. 108  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
15  ภ. 108  ประเมินผลโครงการโดยอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 
16  ภ. 109  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
17  ภ. 109  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ 
18  ภ. 110  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
19  ภ. 111  ดําเนินจัดซื้อจัดจาง 
20  ภ. 112  ดูงาน 
21  ภ. 113  จางทํา 
22  ภ. 115  พิจารณาหัวขอเรื่องที่จะประชุม 
23  ภ. 118  จัดทําจดหมายขาวคณะเภสชัศาสตรเผยแพร 2 เดือน /ฉบับ 
24  ภ. 120  จัดการประชุมสรางความเขาใจเรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษา 
25  ภ. 124  ดําเนินการปรับปรุงคูมือ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนพฤศจิกายน 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

26  ภ. 127  ประมวลโครงการที่ทําการตดิตามในแตละไตรมาศ 
27  ภ. 128  จัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (2 วัน) 
28  ภ. 130  การประชุมระดบัคณะกรรมการฯ 
29  ภ. 130  ดําเนินการจัดทําแผน 
30  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
31  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริมสุขภาพ 
32  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
33  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
34  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
35  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
36  ภ. 134  จัดทําโตะวางเครื่องชั่ง 
37  ภ. 136  สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ 
38  ภ. 136  ดําเนินการปรับพืน้ผิวผนังหอง 
39  ภ. 143  ประชาสัมพันธ และเตรียมการประชุม 
40  ภ. 144  สํารวจวันและประชาสัมพนัธโครงการ 
41  ภ. 151  ดําเนินการ 
42  ภ. 152  การสํารวจความสนใจของประชากรกลุมเปาหมาย 
43  ภ. 153  เขียนโครงการ ขออนุมัติฯและประชุม 
44  ภ. 154  สํารวจหัวขอและเวลาที่เหมาะสม 
45  ภ. 155  เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
46  ภ. 156  เตรียมการประชุม 
47  ภ. 157  จัดโครงการ 
48  ภ. 159  ดูงาน 
49  ภ. 164  ประชุมคณะทํางาน 
50  ภ. 168  ฝกปฏิบัติการฯ ณ แหลงฝก 
51  ภ. 169  ฝกปฏิบัติการ ณ แหลงฝก 
52  ภ. 172  จัดทํากําหนดการ 
53  ภ. 173  ศึกษาขอมูลสถานที่ดูงาน
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนพฤศจิกายน 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

54  ภ. 174  ฝกปฏิบัติการเภสชักรรมจายยา ณ รานยา และหองจายยาโรงพยาบาล 
55  ภ. 176  การนําเสนอผลงานในรปูปากเปลาและโปสเตอร 

56  ภ. 178  หนวยงาน/งาน/ผูรับผิดชอบทําการปรับปรุงพัฒนาขอมูลใหถูกตอง โดย 
ประสานงานกบัหนวยระบบงานคอมพิวเตอรของคณะฯ 

57  ภ. 179  ติดตอประสานงานกับคณะมนษุยฯในการขอใชสถานที่หองปฏิบัติการภาษา 
ทดสอบ 

58  ภ. 201  รวบรวมขอรายชื่อผูชวยวิจยั และความชํานาญ 
59  ภ. 202  ปรับปรุงสถานที่ 
60  ภ. 202  จัดหาวัสดุและครุภัณฑที่มีความจําเปนตองใชในหนวยปฏิบัติการ 
61  ภ. 203  ผูเชี่ยวชาญใหคําปรกึษาและเทคนคิในการวิจัย 
62  ภ. 204  ประเมินผลการดําเนนิงาน 
63  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
64  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
65  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 
66  ภ. 207  พัฒนาศักยภาพทางดานวิเคราะหและการวิจยัทางคลนิิก 
67  ภ. 209  สรางเครื่องมือในการจัดทําฐานขอมูล 
68  ภ. 209  เก็บขอมูล 
69  ภ. 210  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ (ตั้งแต ต.ค. 48) 
70  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
71  ภ. 212  ดําเนินงานชวยสอนวิชาภาคปฏิบัติ 
72  ภ. 213  ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย 
73  ภ. 214  นิสิตดําเนินโครงการวิจัย ภายใตโครงรางที่กําหนดไว 
74  ภ. 215  จัดสัมมนาทางวิชาการ (เริ่มตั้งแตเดือน มิ.ย.47) 
75  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
76  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
77  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
78  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
79  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนพฤศจิกายน 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

80  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
81  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

82  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม 

83  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
84  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
85  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 
86  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
87  ภ. 217  จัดเตรยีมขอมูล 
88  ภ. 218  จัดหาวัสดุและครุภัณฑที่มีความจําเปนตองใชในหนวยปฏิบัติการ 
89  ภ. 218  ดําเนินงานวิจยั 
90  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
91  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
92  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
93  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
94  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 
95  ภ. 303  ตอบคําถาม 
96  ภ. 303  สรุป/ประเมินผล 
97  ภ. 304  จัดอบรม 
98  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
99  ภ. 305  ประชาสัมพันธ 
100  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
101  ภ. 306  การจัดทําตูแสดงสมุนไพรในสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชมุชน คณะเภสัชศาสตร 
102  ภ. 306  การจัดทําหองจัดแสดงสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร 

103  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

104  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
105  ภ. 307  ใหความรูเรื่องโรคภูมิแพ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนพฤศจิกายน 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

106  ภ. 308  พัฒนาสถานปฏิบตัิการตามคําแนะนําเพื่อเขาสูรานยาคณุภาพ 
107  ภ. 309  ประชาสัมพันธ และเตรียมการประชุม 
108  ภ. 310  ประชาสัมพันธ และเตรียมการประชุม
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนธันวาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 102  สรุปรายงานผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาและระบบอาจารยที่ปรกึษา 

2  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

3  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

4  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
5  ภ. 104  สงเสริมและจัดประกวดการแตงกายแบบไทยของบุคลากร 
6  ภ. 104  จัดบรรเลงดนตรีไทยในโครงการลานกจิกรรม 
7  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

8  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะ 

9  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
10  ภ. 107  แตละชมรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ 
11  ภ. 108  ประเมินผลโครงการโดยอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 
12  ภ. 109  ติดตามผลการจัดเตรียมโครงการ 
13  ภ. 110  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ 
14  ภ. 111  ดําเนินการปรับปรุง 
15  ภ. 112  สรุป และประเมินผล 
16  ภ. 113  จางทํา 
17  ภ. 115  พิจารณาหัวขอเรื่องที่จะประชุม 
18  ภ. 120  สรุปและรายงานผลตอผูทีเ่กี่ยวของ 
19  ภ. 124  ดําเนินการปรับปรุงคูมือ 
20  ภ. 127  จัดสงแบบสํารวจเพื่อติดตามโครงการ 
21  ภ. 128  การติดตามความเขาใจและการประสานงาน 
22  ภ. 130  การประชุมชี้แจงระดบัคณะ 
23  ภ. 130  ดําเนินการจัดทําแผน 
24  ภ. 131  ประสานงานกบัผูบริหารเพื่อกําหนดวันประชุม 
25  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต)
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนธันวาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

26  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริม สุขภาพ 
27  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
28  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
29  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
30  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
31  ภ. 134  จัดทําโตะวางเครื่องชั่ง 
32  ภ. 136  ทําการทาสีผนังหอง 
33  ภ. 142  ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาตางๆ 
34  ภ. 143  ประชาสัมพันธ และเตรียมการประชุม 
35  ภ. 144  สํารวจวันและประชาสัมพนัธโครงการ 
36  ภ. 151  ดําเนินการ 
37  ภ. 152  การสํารวจความสนใจของประชากรกลุมเปาหมาย 
38  ภ. 154  สํารวจหัวขอและเวลาที่เหมาะสม 
39  ภ. 155  เตรียมการประชุม 
40  ภ. 156  เตรียมการประชุม 
41  ภ. 158  นิเทศ 
42  ภ. 159  สรุป/ประเมินผล 
43  ภ. 162  ขออนุมัติโครงการ และแตงตั้งคณะทํางาน 
44  ภ. 162  ประชุมคณะทํางาน 
45  ภ. 162  ติดตอสถานที่ พาหนะ 
46  ภ. 162  ทําหนังสือเชญิผูเกีย่วของ 
47  ภ. 164  ดําเนินงานตามโครงการ 
48  ภ. 168  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะฯ 
49  ภ. 172  ทําหนังสือประสานงานไปยังผูเกีย่วของ 
50  ภ. 172  ดําเนินงานตามโครงการ 
51  ภ. 172  บันทึกผลการดําเนินงาน 
52  ภ. 172  สรุปและรายงานผลเสนอคณะฯ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนธันวาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

53  ภ. 173  ศึกษาขอมูลสถานที่ดูงาน 
54  ภ. 174  ฝกปฏิบัติการเภสชักรรมจายยา ณ รานยา และหองจายยาโรงพยาบาล 
55  ภ. 175  สํารวจแหลงฝก 
56  ภ. 176  การนําเสนอผลงานในรปูปากเปลาและโปสเตอร 

57  ภ. 178  หนวยงาน/งาน/ผูรับผิดชอบทําการปรับปรุงพัฒนาขอมูลใหถูกตอง โดย 
ประสานงานกบัหนวยระบบงานคอมพิวเตอรของคณะฯ 

58  ภ. 179  วิทยากรอบรมใหคําแนะนําแกผูเขารวมโครงการ 
59  ภ. 179  วิทยากรอบรมใหคําแนะนําแกผูเขารวมโครงการ 
60  ภ. 179  การฝกสนทนากับบคุลากรสายวิชาการ 

61  ภ. 201  ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อในการกอใหเกดิความรวมมอืดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

62  ภ. 202  จัดหาวัสดุและครุภัณฑที่มีความจําเปนตองใชในหนวยปฏิบัติการ 
63  ภ. 203  ผูเชี่ยวชาญใหคําปรกึษาและเทคนคิในการวิจัย 
64  ภ. 204  ประเมินผลการดําเนนิงาน 
65  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
66  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
67  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 
68  ภ. 207  พัฒนาศักยภาพทางดานวิเคราะหและการวิจยัทางคลนิิก 
69  ภ. 209  สรางเครื่องมือในการจัดทําฐานขอมูล 
70  ภ. 209  เก็บขอมูล 
71  ภ. 210  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ (ตั้งแต ต.ค. 48) 
72  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
73  ภ. 212  ดําเนินงานชวยสอนวิชาภาคปฏิบัติ 
74  ภ. 213  พิจารณาการใหทนุสนับสนุน 
75  ภ. 213  ประกาศผลการพจิารณา 
76  ภ. 214  นิสิตดําเนินโครงการวิจัย ภายใตโครงรางที่กําหนดไว 
77  ภ. 215  จัดสัมมนาทางวิชาการ (เริ่มตั้งแตเดือน มิ.ย.47) 
78  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนธันวาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

79  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
80  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
81  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
82  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
83  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
84  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

85  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม 

86  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
87  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
88  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 
89  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
90  ภ. 217  จัดเตรยีมขอมูล 
91  ภ. 218  จัดหาวัสดุและครุภัณฑที่มีความจําเปนตองใชในหนวยปฏิบัติการ 
92  ภ. 218  ดําเนินงานวิจยั 
93  ภ. 301  การประชุมชี้แจงภาคีและการ อบรม 
94  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
95  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
96  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
97  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
98  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 
99  ภ. 303  ตอบคําถาม 
100  ภ. 304  จัดอบรม 
101  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
102  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
103  ภ. 306  การจัดทําหองจัดแสดงสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร 

104  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนธันวาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

105  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
106  ภ. 307  ใหความรูเรื่องโรคภูมิแพ 
107  ภ. 308  พัฒนาสถานปฏิบตัิการตามคําแนะนําเพื่อเขาสูรานยาคณุภาพ 
108  ภ. 309  ประชาสัมพันธ และเตรียมการประชุม 
109  ภ. 309  ดําเนินการประชุม 
110  ภ. 310  ประชาสัมพันธ และเตรียมการประชุม



336 

เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมกราคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 102  สรุปรายงานผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาและระบบอาจารยที่ปรกึษา 

2  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

3  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

4  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
5  ภ. 104  สงเสริมและจัดประกวดการแตงกายแบบไทยของบุคลากร 
6  ภ. 104  จัดบรรเลงดนตรีไทยในโครงการลานกจิกรรม 
7  ภ. 104  จัดประกวดรองเพลงลูกทุงเอกลักษณไทย 
8  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

9  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะ 

10  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
11  ภ. 106  งานกีฬา Health Sciences 
12  ภ. 106  โครงการแนะแนวการเรียนและสงเสริมวิชาชีพ 
13  ภ. 106  งานวันรับปรญิญา 
14  ภ. 106  งานวันขึ้นปใหม 

15  ภ. 107  จัดอบรมหรือบรรยาย โดยผูทรงคณุวุฒิ หรือจดักิจกรรมหรือสงเสริมการจัด 
กิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

16  ภ. 108  ประเมินผลโครงการโดยอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 
17  ภ. 113  สรุป และประเมินผล 
18  ภ. 115  ขออนุมัติโครงการ 
19  ภ. 118  จัดทําจดหมายขาวคณะเภสชัศาสตรเผยแพร 2 เดือน /ฉบับ 
20  ภ. 124  จัดพิมพและเผยแพร 

21  ภ. 125  ประสานงานกบัฝายกจิการนิสิตและหลักสูตรระดับบณัฑติศึกษา  เพื่อขอชื่อและที่ 
อยูบัณฑิตและมหาบณัฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2547 

22  ภ. 126  ประสานงานกบัประธานหลักสูตรตางๆ เพื่อรับทราบเวลาที่เหมาะสมในการเกบ็ 
ขอมูล
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมกราคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

23  ภ. 127  ประมวลโครงการที่ทําการตดิตามในแตละไตรมาศ 
24  ภ. 128  การติดตามความเขาใจและการประสานงาน 
25  ภ. 130  ดําเนินการจัดทําแผน 
26  ภ. 131  ดําเนินการประชุม (1 วัน) 
27  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
28  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริมสุขภาพ 
29  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ(บุคลากร) 
30  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
31  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
32  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
33  ภ. 140  ขออนุมัติการจัดโครงการ 
35  ภ. 140  ประชาสัมพันธโครงการ 
36  ภ. 140  รับสมัครผูเขารวมโครงการ 
37  ภ. 140  ติดตอวิทยากร 
38  ภ. 141  ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาตางๆ 
39  ภ. 143  ดําเนินการประชุม 
40  ภ. 144  สํารวจวันและประชาสัมพนัธโครงการ 
41  ภ. 151  ดําเนินการ 
42  ภ. 152  การจัดทําหลักสูตร 
43  ภ. 153  จัดทําเอกสาร 
44  ภ. 154  เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
45  ภ. 154  เตรียมการประชุม 
46  ภ. 155  สัมมนาครั้งที่ 1 (บัณฑิต-ผูสอน-ผูบังคับบัญชาขั้นตน) 2 วัน 
47  ภ. 156  เตรียมการประชุม 
48  ภ. 158  นิเทศ 
49  ภ. 160  ขออนุมัติโครงการ และแตงตั้งคณะทํางาน 
50  ภ. 160  ประชุมคณะทํางาน 
51  ภ. 160  ติดตอสถานที่
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมกราคม  2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

52  ภ. 160  ทําหนังสือเชญิผูเกีย่วของ 
53  ภ. 160  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
54  ภ. 161  ขออนุมัติโครงการ และแตงตั้งคณะทํางาน 
55  ภ. 161  ประชุมคณะทํางาน 
56  ภ. 161  ติดตอสถานที่ 
57  ภ. 161  ทําหนังสือเชญิผูเกีย่วของ 
58  ภ. 161  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
59  ภ. 162  ทําหนังสือเชญิผูเกีย่วของ 
60  ภ. 164  สรุปและรายงานผลการ 
61  ภ. 164  ดําเนินงานเสนอคณะฯ และประกันคณุภาพ 
62  ภ. 169  นําเสนอผลการฝกงาน (3 ครั้ง) 
63  ภ. 172  ทําหนังสือประสานงานไปยังผูเกีย่วของ 
64  ภ. 172  ดําเนินงานตามโครงการ 
65  ภ. 172  บันทึกผลการดําเนินงาน 
66  ภ. 172  สรุปและรายงานผลเสนอคณะฯ 
67  ภ. 173  เขียนขออนุมัติโครงการ 
68  ภ. 174  ฝกปฏิบัติการเภสชักรรมจายยา ณ รานยา และหองจายยาโรงพยาบาล 
69  ภ. 175  สํารวจแหลงฝก 
70  ภ. 175  สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมของแหลงฝก 
71  ภ. 176  การนําเสนอผลงานในรปูปากเปลาและโปสเตอร 

72  ภ. 178  หนวยงาน/งาน/ผูรับผิดชอบทําการปรับปรุงพัฒนาขอมูลใหถูกตอง โดย 
ประสานงานกบัหนวยระบบงานคอมพิวเตอรของคณะฯ 

73  ภ. 179  การศึกษาดวยตนเองจากสื่อในโครงการ 
74  ภ. 179  การฝกสนทนากับบคุลากรสายวิชาการ 

75  ภ. 201  ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อในการกอใหเกดิความรวมมอืดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

76  ภ. 202  จัดหาวัสดุและครุภัณฑที่มีความจําเปนตองใชในหนวยปฏิบัติการ 
77  ภ. 203  ผูเชี่ยวชาญใหคําปรกึษาและเทคนคิในการวิจัย
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมกราคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

78  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
79  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
80  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 
81  ภ. 207  พัฒนาศักยภาพทางดานวิเคราะหและการวิจยัทางคลนิิก 
82  ภ. 209  เก็บขอมูล 
83  ภ. 210  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ (ตั้งแต ต.ค. 48) 
84  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
85  ภ. 212  ดําเนินงานชวยสอนวิชาภาคปฏิบัติ 
86  ภ. 213  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ 
87  ภ. 214  นิสิตดําเนินโครงการวิจัย ภายใตโครงรางที่กําหนดไว 
88  ภ. 215  จัดสัมมนาทางวิชาการ (เริ่มตั้งแตเดือน มิ.ย.47) 
89  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
90  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
91  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
92  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
93  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
94  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
95  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

96  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม 

97  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
98  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
99  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 
100  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
101  ภ. 217  จัดเตรยีมขอมูล 
102  ภ. 217  บันทึกขอมูล 
103  ภ. 218  จัดหาวัสดุและครุภัณฑที่มีความจําเปนตองใชในหนวยปฏิบัติการ 
104  ภ. 218  ดําเนินงานวิจยั
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมกราคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

105  ภ. 301  การติดตามและการประสานงาน 
106  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
107  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
108  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
109  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
110  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 
111  ภ. 303  ตอบคําถาม 
112  ภ. 304  จัดอบรม 
113  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
114  ภ. 305  อบรม 
115  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
116  ภ. 306  การจัดทําหองจัดแสดงสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร 

117  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

118  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
119  ภ. 307  ใหความรูแกเรื่องการคุมกําเนิด 
120  ภ. 308  พัฒนาสถานปฏิบตัิการตามคําแนะนําเพื่อเขาสูรานยาคณุภาพ 
121  ภ. 309  ดําเนินการประชุม 
122  ภ. 310  ประชาสัมพันธ และเตรียมการประชุม



341 

เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกมุภาพันธ  2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 102  นําผลการประเมนิอาจารยทีป่รึกษาและระบบอาจารยทีป่รึกษามาปรับปรุงการให 
คําปรึกษาในดานตางๆ แกนิสิต 

2  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

3  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

4  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
5  ภ. 103  จัดบรรยายแนะแนววิชาชีพและการศกึษาตอฯ 

6  ภ. 103  จัดอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรบัการปฏิบัติวชิาชีพเชนการสมัครงาน การ 
พัฒนาบุคลิกภาพ 

7  ภ. 104  สงเสริมและจัดประกวดการแตงกายแบบไทยของบุคลากร 
8  ภ. 104  จัดบรรเลงดนตรีไทยในโครงการลานกจิกรรม 
9  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

10  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะ 

11  ภ. 105  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ 
12  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
13  ภ. 106  Passport กิจกรรม 

14  ภ. 107  จัดอบรมหรือบรรยาย โดยผูทรงคณุวุฒิ หรือจดักิจกรรมหรือสงเสริมการจัด 
กิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

15  ภ. 108  ประเมินผล สรุปภาพรวมการดําเนนิกิจกรรมนิสิตและการดําเนินงานของฝาย 
16  ภ. 109  ติดตามผลการจัดเตรียมโครงการ 

17  ภ. 110  คัดเลือกนิสติที่มีผลการเรียนดีและนิสิตนักกจิกรรมเพื่อรับประกาศนียบัตรและ 
ทุนการศึกษา 

18  ภ. 114  เชญิวิทยากร 
19  ภ. 115  เตรียมความพรอมกอนจัดสัมมนา 
20  ภ. 125  จัดทําและสงแบบสอบถาม 
21  ภ. 126  จัดทําแบบเกบ็ขอมูล
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกมุภาพันธ 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

22  ภ. 126  ดําเนินการเกบ็ขอมูลจากนิสิตชัน้ปสุดทายของแตละหลกัสูตร 
23  ภ. 127  จัดทําสรุปรายงานตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะเภสชัศาสตร 
24  ภ. 128  การติดตามความเขาใจและการประสานงาน 
25  ภ. 130  ดําเนินการจัดทําแผน 
26  ภ. 131  สรุปและรายงานผลตอผูทีเ่กี่ยวของ 
27  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
28  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริม สุขภาพ 
29  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
30  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
31  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
32  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
33  ภ. 135  สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ 
34  ภ. 135  ขุดลอกรองระบายน้ําเดิม 
35  ภ. 135  จัดทําทางระบายน้ําทิ้งใหม 
36  ภ. 139  ประกาศประกวดราคาหาผูดําเนินการตดิตั้งกลองวงจรปด 
37  ภ. 140  ประชาสัมพันธโครงการ 
38  ภ. 140  รับสมัครผูเขารวมโครงการ 
39  ภ. 142  ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาตางๆ 
40  ภ. 143  สรุปและประเมนิผล 
41  ภ. 144  จัดสัมมนา 
42  ภ. 151  ดําเนินการ 
43  ภ. 152  การจัดทําหลักสูตร 
44  ภ. 153  จัดทําเอกสาร 
45  ภ. 154  เตรียมการประชุม 
46  ภ. 155  สรุปครั้งที่ 2 
47  ภ. 146  เยี่ยมชม รับฟงการบรรยาย 
48  ภ. 156  จัดโครงการ 
49  ภ. 158  สรุปและประเมนิผล
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกมุภาพันธ 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

50  ภ. 160  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะฯ 
51  ภ. 161  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะฯ 
52  ภ. 162  ประชุมคณะทํางาน 
53  ภ. 162  ติดตอสถานที่ พาหนะ 
54  ภ. 162  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
55  ภ. 171  ปฐมนเิทศ 
56  ภ. 172  ทําหนังสือประสานงานไปยังผูเกีย่วของ 
57  ภ. 172  ดําเนินงานตามโครงการ 
58  ภ. 172  บันทึกผลการดําเนินงาน 
59  ภ. 172  สรุปและรายงานผลเสนอคณะฯ 
60  ภ. 174  ฝกปฏิบัติการเภสชักรรมจายยา ณ รานยา และหองจายยาโรงพยาบาล 
61  ภ. 175  สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมของแหลงฝก 
62  ภ. 176  การนําเสนอผลงานในรปูปากเปลาและโปสเตอร 

63  ภ. 178  หนวยงาน/งาน/ผูรับผิดชอบทําการปรับปรุงพัฒนาขอมูลใหถูกตอง โดย 
ประสานงานกบัหนวยระบบงานคอมพิวเตอรของคณะฯ 

64  ภ. 179  การศึกษาดวยตนเองจากสื่อในโครงการ 
65  ภ. 179  การฝกสนทนากับบคุลากรสายวิชาการ 

66  ภ. 201  ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อในการกอใหเกดิความรวมมอืดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

67  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
68  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
69  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 
70  ภ. 207  พัฒนาศักยภาพทางดานวิเคราะหและการวิจยัทางคลนิิก 
71  ภ. 209  บันทึกขอมูล 
72  ภ. 210  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ (ตั้งแต ต.ค. 48) 
73  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
74  ภ. 212  ดําเนินงานชวยสอนวิชาภาคปฏิบัติ 
75  ภ. 213  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ



344 

เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกมุภาพันธ 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

76  ภ. 214  ประเมินการนําเสนอโครงการ วิจัยของนิสติ และประกาศผลการประเมิน 
77  ภ. 215  จัดสัมมนาทางวิชาการ (เริ่มตั้งแตเดือน มิ.ย.47) 
78  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
79  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
80  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
81  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
82  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
83  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
84  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

85  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม 

86  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
87  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
88  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 
89  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
90  ภ. 217  บันทึกขอมูล 
91  ภ. 218  ดําเนินงานวิจยั 
92  ภ. 301  การติดตามและการประสานงาน 
93  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
94  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
95  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
96  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
97  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 
98  ภ. 303  ตอบคําถาม 
99  ภ. 303  สรุป/ประเมินผล 
100  ภ. 304  จัดอบรม 
101  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
102  ภ. 305  สรุป และประเมินผล
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกมุภาพันธ 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

103  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
104  ภ. 306  การจัดทําหองจัดแสดงสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร 

105  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

106  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
107  ภ. 307  ใหความรูแกเรื่องการคุมกําเนิด 
108  ภ. 308  พัฒนาสถานปฏิบตัิการตามคําแนะนําเพื่อเขาสูรานยาคณุภาพ 
109  ภ. 309  สรุปและประเมนิผล 
110  ภ. 310  ประชาสัมพันธ และเตรียมการประชุม
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมีนาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 102  ประเมินอาจารยที่ปรกึษาภาคปลาย 
2  ภ. 102  ประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา 

3  ภ. 102  นําผลการประเมนิอาจารยทีป่รึกษาและระบบอาจารยทีป่รึกษามาปรับปรุงการให 
คําปรึกษาในดานตางๆ แกนิสิต 

4  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

5  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

6  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
7  ภ. 103  จัดบรรยายแนะแนววิชาชีพและการศกึษาตอฯ 

8  ภ. 103  จัดอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรบัการปฏิบัติวชิาชีพเชนการสมัครงาน การ 
พัฒนาบุคลิกภาพ 

9  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

10  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะฯ 

11  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
12  ภ. 106  โครงการคายเยาวชนฤดูรอน 
13  ภ. 106  โครงการคายเภสัชฯ อาสาพัฒนา 

14  ภ. 107  จัดอบรมหรือบรรยาย โดยผูทรงคณุวุฒิ หรือจดักิจกรรมหรือสงเสริมการจัด 
กิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

15  ภ. 107  ประเมินผล สรุปผลและรายงานการดําเนนิกิจกรรม 
16  ภ. 108  ประเมินผลโครงการโดยอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 
17  ภ. 109  ดําเนินโครงการ 
18  ภ. 114  จัดสัมมนาเพื่อจัดทําแผนการสอน และคูมือปฎิบตัิการ 
19  ภ. 115  เตรียมความพรอมกอนจัดสัมมนา 
20  ภ. 115  ดําเนินการสัมมนา 
21  ภ. 116  จัดทําตู LAF จําลอง 
22  ภ. 118  จัดทําจดหมายขาวคณะเภสชัศาสตรเผยแพร 2 เดือน /ฉบับ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมีนาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

23  ภ. 121  ประสานงานกบัหนวยงานยอยเพื่อสํารวจวันที่เหมาะสมในการจัดโครงการ 
24  ภ. 121  ประสานงานเชญิวิทยากร 
25  ภ. 125  จัดทําและสงแบบสอบถาม 
26  ภ. 126  ดําเนินการเกบ็ขอมูลจากนิสิตชัน้ปสุดทายของแตละหลกัสูตร 
27  ภ. 127  จัดสงแบบสํารวจเพื่อติดตามโครงการ 
28  ภ. 128  การติดตามความเขาใจและการประสานงาน 
29  ภ. 130  ดําเนินการจัดทําแผน 
30  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
31  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริมสุขภาพ 
32  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
33  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
34  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
35  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
36  ภ. 135  จัดทําทางระบายน้ําทิ้งใหม 
37  ภ. 139  ประกวดราคาหาผูดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด 
38  ภ. 140  ประสานงานในเรื่องตางๆ 
39  ภ. 141  ประสานงานกบัโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
40  ภ. 142  ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาตางๆ 
41  ภ. 144  จัดสัมมนา 
42  ภ. 151  ดําเนินการ 
43  ภ. 152  การจัดทําหลักสูตร 
44  ภ. 153  เผยแพรและประชาสัมพันธ 
45  ภ. 154  ประชุม 
46  ภ. 156  สรุป/ประเมินผล 
47  ภ. 157  จัดโครงการ 
48  ภ. 158  สรุปและประเมนิผล 
49  ภ. 162  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
50  ภ. 171  ฝกปฏิบัติงานเชิงวชิาชีพ ณ แหลงฝก ที่นิสิตเลือก
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมีนาคม 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

51  ภ. 171  นิเทศ (สัปดาหที่ 4-5) 
52  ภ. 172  ทําหนังสือประสานงานไปยังผูเกีย่วของ 
53  ภ. 172  ดําเนินงานตามโครงการ 
54  ภ. 172  บันทึกผลการดําเนินงาน 
55  ภ. 172  สรุปและรายงานผลเสนอคณะฯ 
56  ภ. 173  ดําเนินโครงการ 
57  ภ. 173  ประเมินผลโครงการ 
58  ภ. 174  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะฯ 
59  ภ. 175  อบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการฝกปฏิบัติงาน 
60  ภ. 175  ฝกปฏิบัติงานทางเภสัชศาสตรในชุมชน 
61  ภ. 176  การนําเสนอผลงานในรปูปากเปลาและโปสเตอร 
62  ภ. 176  จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ 
63  ภ. 176  ประเมินผลการดําเนนิงาน 
64  ภ. 177  ขออนุมัติโครงการ 

65  ภ. 178  หนวยงาน/งาน/ผูรับผิดชอบทําการปรับปรุงพัฒนาขอมูลใหถูกตอง โดย 
ประสานงานกบัหนวยระบบงานคอมพิวเตอรของคณะฯ 

66  ภ. 179  การศึกษาดวยตนเองจากสื่อในโครงการ 
67  ภ. 179  การฝกสนทนากับบคุลากรสายวิชาการ 
68  ภ. 201  รวบรวมขอรายชื่อผูชวยวิจยั และความชํานาญ 

69  ภ. 201  ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อในการกอใหเกดิความรวมมอืดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

70  ภ. 202  การตรวจประเมินภายในหองปฏิบัติโดย internal auditor 

71  ภ. 203 
จัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดย ความรวมมือของภาควิชาที่เกี่ยวของ ในการ 
ถายทอดความรูและเทคโนโลยใีนสาขาที่สอดคลองกับความชํานาญของ 
ผูเชี่ยวชาญใหแกภาครฐัและเอกชน 

72  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
73  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
74  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมีนาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

75  ภ. 207  ประเมินผลการดําเนนิงาน 
76  ภ. 208  ปรับปรุงสถานที่ 
77  ภ. 209  บันทึกขอมูล 
78  ภ. 210  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ (ตั้งแต ต.ค. 48) 
79  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
80  ภ. 213  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ 
81  ภ. 215  จัดสัมมนาทางวิชาการ (เริ่มตั้งแตเดือน มิ.ย.47) 
82  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
83  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
84  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
85  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
86  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
87  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
88  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

89  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม 

90  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
91  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
92  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 
93  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
94  ภ. 216  ประเมินการดําเนนิงานของแตละหนวยปฏิบัติการ 
95  ภ. 217  บันทึกขอมูล 
96  ภ. 218  ดําเนินงานวิจยั 
97  ภ. 301  การติดตามและการประสานงาน 
98  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
99  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
100  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
101  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมีนาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

102  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 
103  ภ. 303  ตอบคําถาม 
104  ภ. 304  จัดอบรม 
105  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
106  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
107  ภ. 306  การจัดทําหองจัดแสดงสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร 
108  ภ. 306  การสํารวจและรวบรวมขอมูลสมุนไพรในจังหวัดพษิณุโลกหรือจังหวัดใกลเคียง 

109  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

110  ภ. 307  ใหความรูแกเรื่องอันตรายจากการสูบบหุรี่ 
111  ภ. 308  พัฒนาสถานปฏิบตัิการตามคําแนะนําเพื่อเขาสูรานยาคณุภาพ 
112  ภ. 310  ประชาสัมพันธ และเตรียมการประชุม 

113  ภ. 102  นําผลการประเมนิอาจารยทีป่รึกษาและระบบอาจารยทีป่รึกษามาปรับปรุงการให 
คําปรึกษาในดานตางๆ แกนิสิต 

114  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

115  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

116  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
117  ภ. 103  จัดบรรยายแนะแนววิชาชีพและการศกึษาตอฯ 

118  ภ. 103  จัดอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรบัการปฏิบัติวชิาชีพเชนการสมัครงาน การ 
พัฒนาบุคลิกภาพ 

119  ภ. 104  กิจกรรมรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต 
120  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

121  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะ 

122  ภ. 105  ดําเนินงานโดยบรรยาย โดยผูทรงคุณวุฒิและประชุมกลุมยอยเพื่อเขยีนโครงการ 
123  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนเมษายน 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

124  ภ. 107  จัดอบรมหรือบรรยาย โดยผูทรงคณุวุฒิ หรือจดักิจกรรมหรือสงเสริมการจัด 
กิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

125  ภ. 107  ประเมินผล สรุปผลและรายงานการดําเนนิกิจกรรม 
126  ภ. 109  ประเมินผล สรุปผลและรายงานการดําเนนิกิจกรรม 
127  ภ. 114  สรุป และประเมินผล 
128  ภ. 115  ดําเนินการสัมมนา 
129  ภ. 116  จัดทําตู LAF จําลอง 

130  ภ. 119  ประสานงานกบัหนวยงานยอยเพื่อเตรียมการรับการประเมิน/ตรวจสอบ: รายงาน 
การประเมินตนเอง  เอกสารหลักฐานตางๆ 

131  ภ. 119  ประสานงานเชญิกรรมการประเมิน/ตรวจสอบ 
132  ภ. 121  ดําเนินการประชุม 
133  ภ. 122  ประสานงานเพื่อกําหนดวันจดัประชมุ 
134  ภ. 125  วิเคราะหขอมูล 
135  ภ. 126  วิเคราะหขอมูลและรายงานตอผูที่เกีย่วของ 
136  ภ. 127  ประมวลโครงการที่ทําการตดิตามในแตละไตรมาศ 
137  ภ. 128  การติดตามความเขาใจและการประสานงาน 
138  ภ. 130  ดําเนินการจัดทําแผน 
139  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
140  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริมสุขภาพ 
141  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
142  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
143  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
144  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
145  ภ. 138  สํารวจความเสียหายของเกาอ้ี 
146  ภ. 138  สั่งซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชซอมแซม 
147  ภ. 138  ดําเนินการซอมแซม พรอมทั้งสํารวจความเรียบรอยของงาน 
148  ภ. 139  บริษัทดําเนินการติดตั้งกลองฯ 
149  ภ. 140  ดําเนินโครงการ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนเมษายน 2548 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

150  ภ. 141  ตรวจสุขภาพ 
151  ภ. 142  ประเมินผลและสรุปรายงาน 
152  ภ. 144  จัดสัมมนา 
153  ภ. 151  ดําเนินการ 
154  ภ. 152  การจัดทําหลักสูตร 
155  ภ. 153  เผยแพรและประชาสัมพันธ 
156  ภ. 154  ประชุม 
157  ภ. 155  สัมมนาคร้ังที่ 2 (คณาจารยคณะเภสัชศาสตร) เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 1 วัน 
158  ภ. 162  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะฯ 
159  ภ. 163  เสนอขออนุมัติโครงการ 
160  ภ. 163  ทําหนังสือประสานงานกบัผูเกี่ยวของทกุฝาย 
161  ภ. 169  ฝกปฏิบัติการ ณ แหลงฝก 
162  ภ. 171  ฝกปฏิบัติงานเชิงวชิาชีพ ณ แหลงฝก ที่นิสิตเลือก 
163  ภ. 172  ทําหนังสือประสานงานไปยังผูเกีย่วของ 
164  ภ. 172  ดําเนินงานตามโครงการ 
165  ภ. 172  บันทึกผลการดําเนินงาน 
166  ภ. 172  สรุปและรายงานผลเสนอคณะฯ 
167  ภ. 173  รายงานผลการดําเนินงาน 
168  ภ. 175  การนิเทศการฝกปฏิบตัิงาน 
169  ภ. 176  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะฯ 

170  ภ. 178  หนวยงาน/งาน/ผูรับผิดชอบทําการปรับปรุงพัฒนาขอมูลใหถูกตอง โดย 
ประสานงานกบัหนวยระบบงานคอมพิวเตอรของคณะฯ 

171  ภ. 179  วิทยากรอบรมใหคําแนะนําแกผูเขารวมโครงการ 
172  ภ. 179  การศึกษาดวยตนเองจากสื่อในโครงการ 
173  ภ. 179  การฝกสนทนากับบคุลากรสายวิชาการ 

174  ภ. 201  ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อในการกอใหเกดิความรวมมอืดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

175  ภ. 202  การตรวจประเมินภายในหองปฏิบัติโดย internal auditor
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนเมษายน  2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

176  ภ. 203 
จัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดย ความรวมมือของภาควิชาที่เกี่ยวของ ในการ 
ถายทอดความรูและเทคโนโลยใีนสาขาที่สอดคลองกับความชํานาญของ 
ผูเชี่ยวชาญใหแกภาครฐัและเอกชน 

177  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
178  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
179  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 
180  ภ. 207  ประเมินผลการดําเนนิงาน 
181  ภ. 208  ปรับปรุงสถานที่ 
182  ภ. 208  อบรมการใชสารกัมมนัตภาพรังสีแกบคุลากรทีเ่กี่ยวของ 

183  ภ. 208  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ เครื่องมือทางวทิยาศาสตรที่มีความจําเปนตองใชในหนวย 
ปฏิบัติการ 

184  ภ. 209  บันทึกขอมูล 
185  ภ. 210  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ(ตัง้แต ต.ค. 48) 

186  ภ. 211  สํารวจปริมาณของเสยีอันตรายจากการใชสารเคมีในหองปฏิบัติการ คณะเภสัช 
ศาสตร 

187  ภ. 211  เก็บรวบรวมแยกปริมาณของเสียอันตรายลงในภาชนะบรรจุ โดยเก็บไวในโรงเรือน 
188  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
189  ภ. 211  รวบรวมปริมาณของเสียสงหนวยงานภายนอก เพื่อบําบัดตอไป 
190  ภ. 213  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ 
191  ภ. 215  สรุปผลการดําเนนิงาน 
192  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
193  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
194  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
195  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
196  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
197  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
198  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนเมษายน 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

199  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม 

200  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
201  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
202  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 
203  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
204  ภ. 216  ประเมินการดําเนนิงานของแตละหนวยปฏิบัติการ 
205  ภ. 217  บันทึกขอมูล 
206  ภ. 218  ดําเนินงานวิจยั 
207  ภ. 301  การติดตามและการประสานงาน 
208  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
209  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
210  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
211  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
212  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 
213  ภ. 303  ตอบคําถาม 
214  ภ. 304  จัดอบรม 
215  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
216  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
217  ภ. 306  การสํารวจและรวบรวมขอมูลสมุนไพรในจังหวัดพษิณุโลกหรือจังหวัดใกลเคียง 

218  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

219  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
220  ภ. 307  ใหความรูแกเรื่องอันตรายจากการสูบบหุรี่ 
221  ภ. 310  ประชาสัมพันธ และเตรียมการประชุม
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนพฤษภาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 101  ปฐมนเิทศนิสิตใหมเทอม 1 ปการศึกษา 2549 
2  ภ. 102  อบรมอาจารยที่ปรึกษา 

3  ภ. 102  นําผลการประเมนิอาจารยทีป่รึกษาและระบบอาจารยทีป่รึกษามาปรับปรุงการให 
คําปรึกษาในดานตางๆ แกนิสิต 

4  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

5  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

6  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
7  ภ. 103  ประเมินผลโครงการ 
8  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

9  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะ 

10  ภ. 105  ประเมินผล สรุปผล 
11  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
12  ภ. 106  โครงการแนะแนวการเรียน 
13  ภ. 106  โครงการรับนองสโมสร   นิสิตเภสชัศาสตรแหงประเทศไทย (สนภท.) 

14  ภ. 107  จัดอบรมหรือบรรยาย โดยผูทรงคณุวุฒิ หรือจดักิจกรรมหรือสงเสริมการจัด 
กิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

15  ภ. 107  ประเมินผล สรุปผลและรายงานการดําเนนิกิจกรรม 

16  ภ. 107  นําผลการประเมนิผลการทํางานของชมรมตลอดปการศึกษา 2548 มาปรับปรุง 
และเสนอแนวทางการแกไขสําหรับปตอไป 

17  ภ. 108  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
18  ภ. 109  สรุป ประเมินโครงการและแนวทางในการดําเนนิโครงการตอเนื่อง 
19  ภ. 115  สรุปผลการสัมมนา 
20  ภ. 118  จัดทําจดหมายขาวคณะเภสชัศาสตรเผยแพร 2 เดือน /ฉบับ 
21  ภ. 119  ดําเนินการประเมนิ/ตรวจสอบหนวยงานยอย (6 หนวยงาน หนวยงานละ 1 วัน) 
22  ภ. 121  สรุปและรายงานผลตอผูทีเ่กี่ยวของ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนพฤษภาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

23  ภ. 122  จัดการประชุม 
24  ภ. 125  รายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ 
25  ภ. 127  จัดทําสรุปรายงานตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะเภสชัศาสตร 
26  ภ. 128  การติดตามความเขาใจและการประสานงาน 
27  ภ. 130  ดําเนินการจัดทําแผน 
28  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
29  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริมสุขภาพ 
30  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
31  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
32  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
33  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
34  ภ. 137  สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ 
35  ภ. 137  เตรียมพืน้ที่กอสราง 
36  ภ. 137  ดําเนินการกอสราง 
37  ภ. 138  ดําเนินการซอมแซม พรอมทั้งสํารวจความเรียบรอยของงาน 
38  ภ.139  บริษัทดําเนินการติดตั้งกลองฯ 
39  ภ. 139  ตรวจรับงาน 
40  ภ. 142  ประเมินผลและสรุปรายงาน 
41  ภ. 144  ประเมินผลและสรุปรายงาน 
42  ภ. 145  ขออนุมัติโครงการ 
43  ภ. 148  นําเสนอผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเองบนเวที จัดนทิรรศการ และสาธิต 

44  ภ. 149  กิจกรรมกลุม และสันทนาการ และการบรรยายจากวิทยากร และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 

45  ภ. 151  ดําเนินการ 
46  ภ. 152  การจัดทําหลักสูตร 
47  ภ. 153  เผยแพรและประชาสัมพันธ 
48  ภ. 154  สรุป/ประเมินผล
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนพฤษภาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

49  ภ. 163  ทําหนังสือประสานงานกบัผูเกี่ยวของทกุฝาย 
50  ภ. 165  เสนอขออนุมัติโครงการ 
51  ภ. 165  แตงตั้งคณะทํางาน 
52  ภ. 165  ประชุมคณะทํางาน 
53  ภ. 166  เสนอขออนุมัติโครงการ 
54  ภ. 166  แตงตั้งคณะทํางาน 
55  ภ. 166  ประชุมคณะทํางาน 
56  ภ. 167  เสนอขออนุมัติโครงการ 
57  ภ. 167  แตงตั้งคณะทํางาน 
58  ภ. 167  ประชุมคณะทํางาน 
59  ภ. 169  ฝกปฏิบัติการ ณ แหลงฝก 
60  ภ. 171  ฝกปฏิบัติงานเชิงวชิาชีพ ณ แหลงฝก ที่นิสิตเลือก 
61  ภ. 171  นิเทศ (สัปดาหที่ 4-5) 
62  ภ. 172  ทําหนังสือประสานงานไปยังผูเกีย่วของ 
63  ภ. 172  ดําเนินงานตามโครงการ 
64  ภ. 172  บันทึกผลการดําเนินงาน 
65  ภ. 172  สรุปและรายงานผลเสนอคณะฯ 

66  ภ. 177  ผูไดแสดงความประสงคไวทําหนงัสือขออนุมัติทุนพรอม หลักฐานผลการสอบตอ 
คณะฯและการขอเบกิแตละภาคเรยีน 

67  ภ. 178  หนวยงาน/งาน/ผูรับผิดชอบทําการปรับปรุงพัฒนาขอมูลใหถูกตอง โดย 
ประสานงานกบัหนวยระบบงานคอมพิวเตอรของคณะฯ 

68  ภ. 179  การศึกษาดวยตนเองจากสื่อในโครงการ 
69  ภ. 179  การฝกสนทนากับบคุลากรสายวิชาการ 

70  ภ. 201  ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อในการกอใหเกดิความรวมมอืดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

71  ภ. 205  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
72  ภ. 205  ประชาสัมพันธโครงการ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนพฤษภาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

73  ภ. 205  จัดเตรยีมงาน 
74  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
75  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
76  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 
77  ภ. 208  อบรมการใชสารกัมมนัตภาพรังสีแกบคุลากรทีเ่กี่ยวของ 

78  ภ. 208  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ เครื่องมือทางวทิยาศาสตรที่มีความจําเปนตองใชในหนวย 
ปฏิบัติการ 

79  ภ. 209  ทดลองใชงานฐานขอมูล 
80  ภ. 210  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ (ตั้งแต ต.ค. 48) 

81  ภ. 211  สํารวจปริมาณของเสยีอันตรายจากการใชสารเคมีในหองปฏิบัติการ 
คณะเภสัชศาสตร 

82  ภ. 211  เก็บรวบรวมแยกปริมาณของเสียอันตรายลงในภาชนะบรรจุ โดยเก็บไวในโรงเรือน 
83  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
84  ภ. 211  รวบรวมปริมาณของเสียสงหนวยงานภายนอก เพื่อบําบัดตอไป 
85  ภ. 213  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ 
86  ภ. 215  สรุปผลการดําเนนิงาน 
87  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
88  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
89  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
90  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
91  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
92  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
93  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

94  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม 

95  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
96  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
97  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนพฤษภาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

98  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
99  ภ. 217  บันทึกขอมูล 
100  ภ. 218  ดําเนินงานวิจยั 
101  ภ. 218  ประเมินผลการดําเนนิของงานหองปฏิบัติการ 
102  ภ. 301  การติดตามและการประสานงาน 
103  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
104  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
105  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
106  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
107  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 
108  ภ. 303  ตอบคําถาม 
109  ภ. 303  สรุป/ประเมินผล 
110  ภ. 304  จัดอบรม 
111  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
112  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 

113  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

114  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
115  ภ. 306  จัดงานวันสมุนไพรและการแพทยแผนไทย 
116  ภ. 307  ใหความรูเรื่องโรคหืด 
117  ภ. 310  ดําเนินการประชุม
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เปาหมายการดําเนินงานประจาํเดือนมิถุนายน 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 102  กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางนิสติและอาจารยทีป่รกึษา 

2  ภ. 102  นําผลการประเมนิอาจารยทีป่รึกษาและระบบอาจารยทีป่รึกษามาปรับปรุงการให 
คําปรึกษาในดานตางๆ แกนิสิต 

3  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

4  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

5  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
6  ภ. 103  ประเมินผลโครงการ 
7  ภ. 103  สรุปและรายงานผลการประเมิน 
8  ภ. 104  สงเสริมและจัดประกวดการแตงกายแบบไทยของบุคลากร 
9  ภ. 104  จัดบรรเลงดนตรีไทยในโครงการลานกจิกรรม 
10  ภ. 104  จัดอบรมและประกวดมารยาทงามอยางไทย 
11  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

12  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะ 

13  ภ. 105  ประเมินผล สรุปผล 
14  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
15  ภ. 106  ประกวดสัญลกัษณ Cosmetic 
16  ภ. 106  โครงการปฐมนิเทศนิสิต และกนิยาหมอ 
17  ภ. 106  โครงการประชุมเชยีร 
18  ภ. 106  โครงการไหวครูและทําบุญคณะฯ 

19  ภ. 107  จัดอบรมหรือบรรยาย โดยผูทรงคณุวุฒิ หรือจดักิจกรรมหรือสงเสริมการจัด 
กิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

20  ภ. 107  ประเมินผล สรุปผลและรายงานการดําเนนิกิจกรรม 

21  ภ. 107  นําผลการประเมนิผลการทํางานของชมรมตลอดปการศึกษา 2548 มาปรับปรุง 
และเสนอแนวทางการแกไขสําหรับปตอไป 

22  ภ. 110  ประกาศผลการคัดเลือกและมอบประกาศนียบัตรและทนุการศึกษาในวันไหวครู
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมิถุนายน 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

23  ภ. 119  สรุปและรายงานผลการประเมิน/ตรวจสอบแกผูทีเ่กีย่วของ 
24  ภ. 122  สรุปและรายงานผลตอผูทเีกี่ยวของ 

25  ภ. 123  ประชุมผูทีเ่กีย่วของในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2548 

26  ภ. 123  จัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร  ประจําปการศึกษา 2548 

27  ภ. 123  ติดตอประสานงานคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

28  ภ. 127  จัดสงแบบสํารวจเพื่อติดตามโครงการ 
29  ภ. 128  การติดตามความเขาใจและการประสานงาน 

30  ภ. 129  ประสานงานเพื่อกําหนดวันและสถานที่จดัทําแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 2549 

31  ภ. 130  ดําเนินการจัดทําแผน 
32  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
33  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริมสุขภาพ 
34  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
35  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
36  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
37  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
38  ภ. 137  ดําเนินการกอสราง 
39  ภ. 144  ประเมินผลและสรุปรายงาน 
40  ภ. 151  ดําเนินการ 
41  ภ. 152  การวิพากษหลักสตูร 
42  ภ. 153  เผยแพรและประชาสัมพันธ 
43  ภ. 155  สรุป/ประเมินผล 
44  ภ. 157  จัดโครงการ 
45  ภ. 163  ฝกปฏิบัติงานรานยาโรงพยาบาล และสถาบนัวิจยัทางวทิยาศาสตรสุขภาพ 
46  ภ. 165  ประชุมคณะทํางาน
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมิถุนายน 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

47  ภ. 166  ประชุมคณะทํางาน 
48  ภ. 167  ประชุมคณะทํางาน 
49  ภ. 169  นําเสนอผลการฝกงาน (3 ครั้ง) 
50  ภ. 171  นําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 
51  ภ. 172  ทําหนังสือประสานงานไปยังผูเกีย่วของ 
52  ภ. 172  ดําเนินงานตามโครงการ 
53  ภ. 172  บันทึกผลการดําเนินงาน 
54  ภ. 172  สรุปและรายงานผลเสนอคณะฯ 
55  ภ. 175  สัมมนาสรุปการฝกปฏิบตัิงาน 

56  ภ. 177  ผูไดแสดงความประสงคไวทําหนงัสือขออนุมัติทุนพรอม หลักฐานผลการสอบตอ 
คณะฯและการขอเบกิแตละภาคเรยีน 

57  ภ. 178  หนวยงาน/งาน/ผูรับผิดชอบทําการปรับปรุงพัฒนาขอมูลใหถูกตอง โดย 
ประสานงานกบัหนวยระบบงานคอมพิวเตอรของคณะฯ 

58  ภ. 179  ติดตอประสานงานกับคณะมนษุยฯในการขอใชสถานที่หองปฏิบัติการ 
ทดสอบภาษา 

59  ภ. 179  การศึกษาดวยตนเองจากสื่อในโครงการ 
60  ภ. 179  การฝกสนทนากับบคุลากรสายวิชาการ 

61  ภ. 201  ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อในการกอใหเกดิความรวมมอืดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

62  ภ. 202  การตรวจประเมินภายในหองปฏิบัติโดย internal auditor 
63  ภ. 205  จัดเตรยีมงาน 
64  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
65  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
66  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 

67  ภ. 208  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ เครื่องมือทางวทิยาศาสตรที่มีความจําเปนตองใชในหนวย 
ปฏิบัติการ 

68  ภ. 208  การใชหนวยปฏิบตัิการสําหรับการเรียนการสอนและงานวจิัย 
69  ภ. 209  ทดลองใชงานฐานขอมูล
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมิถุนายน 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ 
กิจกรรมการดาํเนินงาน 

70  ภ. 210  รวบรวมและประเมินผลการดําเนนิการ 
71  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
72  ภ. 212  ดําเนินงานชวยสอนวิชาภาคปฏิบัติ 
73  ภ. 213  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ 
74  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
75  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
76  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
77  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
78  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
79  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
80  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

81  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม 

82  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
83  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
84  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 
85  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
86  ภ. 217  บันทึกขอมูล 
87  ภ. 218  ดําเนินงานวิจยั 
88  ภ. 218  ประเมินผลการดําเนนิของงานหองปฏิบัติการ 
89  ภ. 301  การติดตามและการประสานงาน 
90  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
91  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
92  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
93  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
94  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 
95  ภ. 303  ตอบคําถาม 
96  ภ. 304  จัดอบรม
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนมิถุนายน 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

97  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
98  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 

99  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

100  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
101  ภ. 306  จัดงานวันสมุนไพรและการแพทยแผนไทย 
102  ภ. 307  ใหความรูเรื่องโรคหืด 
103  ภ. 310  สรุปและประเมนิผล
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกรกฎาคม  2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 102  นําผลการประเมนิอาจารยทีป่รึกษาและระบบอาจารยทีป่รึกษามาปรับปรุงการให 
คําปรึกษาในดานตางๆ แกนิสิต 

2  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

3  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

4  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
5  ภ. 103  สรุปและรายงานผลการประเมิน 
6  ภ. 104  สงเสริมและจัดประกวดการแตงกายแบบไทยของบุคลากร 
7  ภ. 104  จัดบรรเลงดนตรีไทยในโครงการลานกจิกรรม 
8  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

9  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะ 

10  ภ. 105  ประเมินผล สรุปผล 
11  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
12  ภ. 106  โครงการพัฒนาคุณธรรม และ จริยธรรม 

13  ภ. 107  จัดอบรมหรือบรรยาย โดยผูทรงคณุวุฒิ หรือจดักิจกรรมหรือสงเสริมการจัด 
กิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

14  ภ. 107  ประเมินผล สรุปผลและรายงานการดําเนนิกิจกรรม 

15  ภ. 107  นําผลการประเมนิผลการทํางานของชมรมตลอดปการศึกษา 2548 มาปรับปรุง 
และเสนอแนวทางการแกไขสําหรับปตอไป 

16  ภ. 108  ประเมินผลโครงการโดยอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 
17  ภ. 108  ประเมินผล สรุปภาพรวมการดําเนนิกิจกรรมนิสิตและการดําเนินงานของฝาย 
18  ภ. 110  สรุป ประเมินโครงการและแนวทางในการดําเนนิโครงการตอเนื่อง 
19  ภ. 118  จัดทําจดหมายขาวคณะเภสชัศาสตรเผยแพร 2 เดือน /ฉบับ 
20  ภ. 119  สรุปและรายงานผลการประเมิน/ตรวจสอบแกผูทีเ่กีย่วของ 

21  ภ. 123  กิจกรรมการตรวจติดตามและประเมนิผลการประกนัคณุภาพการศึกษาคณะเภสัช 
ศาสตร  ประจําปการศกึษา 2548
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกรกฎาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

22  ภ. 123  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบของคณะเภสัชศาสตร  ประจําป 
การศึกษา 2548 

23  ภ. 127  ประมวลโครงการที่ทําการตดิตามในแตละไตรมาศ 
24  ภ. 127  จัดทําสรุปรายงานตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะเภสชัศาสตร 
25  ภ. 128  การติดตามความเขาใจและการประสานงาน 

26  ภ. 129  ประสานงานเพื่อกําหนดวันและสถานที่จดัทําแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 2549 

27  ภ. 130  ดําเนินการจัดทําแผน 
28  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
29  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริมสุขภาพ 
30  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
31  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
32  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
33  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
34  ภ. 144  ประเมินผลและสรุปรายงาน 
35  ภ. 145  ศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศ 
36  ภ. 151  ดําเนินการ 
37  ภ. 152  การวิพากษหลักสตูร 
38  ภ. 153  เผยแพรและประชาสัมพันธ 
39  ภ. 163  ฝกปฏิบัติงานรานยาโรงพยาบาล และสถาบนัวิจยัทางวทิยาศาสตรสุขภาพ 
40  ภ. 165  ดําเนินงานตามโครงการ 
41  ภ. 166  ดําเนินงานตามโครงการ 
42  ภ. 167  ดําเนินงานตามโครงการ 
43  ภ. 172  ทําหนังสือประสานงานไปยังผูเกีย่วของ 
44  ภ. 172  ดําเนินงานตามโครงการ 
45  ภ. 172  บันทึกผลการดําเนินงาน 
46  ภ. 172  สรุปและรายงานผลเสนอคณะฯ 
47  ภ. 178  ติดตามประเมนิผล
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกรกฎาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

48  ภ. 201  รวบรวมขอรายชื่อผูชวยวิจยั และความชํานาญ 

49  ภ. 201  ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อในการกอใหเกดิความรวมมอืดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

50  ภ. 202  การตรวจประเมินภายในหองปฏิบัติโดย internal auditor 
51  ภ. 205  จัดเตรยีมงาน 
52  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
53  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
54  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 
55  ภ. 207  พัฒนาศักยภาพทางดานวิเคราะหและการวิจยัทางคลนิิก 

56  ภ. 208  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ เครื่องมือทางวทิยาศาสตรที่มีความจําเปนตองใชในหนวย 
ปฏิบัติการ 

57  ภ. 208  การใชหนวยปฏิบตัิการสําหรับการเรียนการสอนและงานวจิัย 
58  ภ. 209  ทดลองใชงานฐานขอมูล 
59  ภ. 210  รวบรวมและประเมินผลการดําเนนิการ 
60  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
61  ภ. 212  ดําเนินงานชวยสอนวิชาภาคปฏิบัติ 
62  ภ. 213  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ 
63  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
64  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
65  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
66  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
67  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
68  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
69  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

70  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม



368 

เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกรกฎาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

71  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
72  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
73  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 
74  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
75  ภ. 217  ทดลองใชงานฐานขอมูล 
76  ภ. 218  ประเมินผลการดําเนนิของงานหองปฏิบัติการ 
77  ภ. 301  การติดตามและการประสานงาน 
78  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
79  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
80  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
81  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
82  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 
83  ภ. 303  ตอบคําถาม 
84  ภ. 304  จัดอบรม 
85  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
86  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 

คณะเภสัชศาสตร 
87  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร 
88  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
89  ภ. 307  ใหความรูแกเรื่องยาสมุนไพร
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนสิงหาคม  2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 102  นําผลการประเมนิอาจารยทีป่รึกษาและระบบอาจารยทีป่รึกษามาปรับปรุงการให 
คําปรึกษาในดานตางๆ แกนิสิต 

2  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

3  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

4  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
5  ภ. 103  สรุปและรายงานผลการประเมิน 
6  ภ. 103  พัฒนาและปรับปรุงการดําเนนิงาน 
7  ภ. 104  สงเสริมและจัดประกวดการแตงกายแบบไทยของบุคลากร 
8  ภ. 104  จัดบรรเลงดนตรีไทยในโครงการลานกจิกรรม 
9  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

10  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะ 

11  ภ. 105  ประเมินผล สรุปผล 
12  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
13  ภ. 106  โครงการสัปดาหเภสัชกรรม 
14  ภ. 106  PSUT Walk Rally 
15  ภ. 106  โครงการบําเพญ็ประโยชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
16  ภ. 106  งานกีฬามหาวิทยาลัย 
17  ภ. 106  งานกีฬาสัมพันธเภสัช 
18  ภ. 107  ประเมินผล สรุปผลและรายงานการดําเนินกิจกรรม 

19  ภ. 107  นําผลการประเมนิผลการทํางานของชมรมตลอดปการศึกษา 2548 มาปรับปรุง 
และเสนอแนวทางการแกไขสําหรับปตอไป 

20  ภ. 108  ประเมินผลโครงการโดยอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 
21  ภ. 108  สรุปและประเมนิโครงการพรอมแนวทางการพัฒนา 
22  ภ. 110  สรุป ประเมินโครงการและแนวทางในการดําเนนิโครงการตอเนื่อง 
23  ภ. 118  ประชุมคณะทํางานจดหมายขาว 2 ครั้ง
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนสิงหาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

24  ภ. 123  คณบดนีําเสนอผลการประเมนิตนเอง/ตรวจสอบของคณะเภสัชศาสตร  ประจําป 
การศึกษา 2548 ในที่ประชุมกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 

25  ภ. 128  การติดตามความเขาใจและการประสานงาน 
26  ภ. 129  ดําเนินการประชุม 
27  ภ. 130  จัดทํารูปเลม และเผยแพร 
28  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
29  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริม สุขภาพ 
30  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
31  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
32  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
33  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
34  ภ. 144  ประเมินผลและสรุปรายงาน 
35  ภ. 145  สรุปผลโครงการ 
36  ภ. 151  สรุป 
37  ภ. 152  การวิพากษหลักสตูร 
38  ภ. 153  เผยแพรและประชาสัมพันธ 
39  ภ. 153  สรุป/ประเมินผล 
40  ภ. 163  ฝกปฏิบัติงานรานยาโรงพยาบาล และสถาบนัวิจยัทางวทิยาศาสตรสุขภาพ 
41  ภ. 165  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะฯ และประกนัคุณภาพ 
42  ภ. 166  สรุปและรายงานผลการ ดําเนินงานเสนอคณะฯ และ ประกันคุณภาพ 
43  ภ. 167  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะฯ และประกนัคุณภาพ 
44  ภ. 172  ทําหนังสือประสานงานไปยังผูเกีย่วของ 
45  ภ. 172  ดําเนินงานตามโครงการ 
46  ภ. 172  บันทึกผลการดําเนินงาน 
47  ภ. 172  สรุปและรายงานผลเสนอคณะฯ 

48  ภ. 177  ติดตามประเมนิผลโครงการ 
49  ภ. 178  ติดตามประเมนิผล 
50  ภ. 179  ติดตามประเมนิผล
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนสิงหาคม 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

51  ภ. 201  ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อในการกอใหเกดิความรวมมอืดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

52  ภ. 203  ประเมินผลการดําเนนิงาน 
53  ภ. 205  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
54  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
55  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
56  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 
57  ภ. 207  พัฒนาศักยภาพทางดานวิเคราะหและการวิจยัทางคลนิิก 

58  ภ. 208  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ เครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่มีความจําเปนตองใชในหนวย 
ปฏิบัติการ 

59  ภ. 208  การใชหนวยปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
60  ภ. 209  ทดลองใชงานฐานขอมูล 
61  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได 
62  ภ. 212  ดําเนินงานชวยสอนวิชาภาคปฏิบัติ 
63  ภ. 212  ประเมินผลการดําเนนิงาน 
64  ภ. 213  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ 
65  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
66  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
67  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
68  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
69  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
70  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
71  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

72  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทางเภสัช 
กรรม 

73  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
74  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
75  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนสิงหาคม  2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ 
กิจกรรมการดาํเนินงาน 

76  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
77  ภ. 216  ประเมินการดําเนนิงานของแตละหนวยปฏิบัติการ 
78  ภ. 217  ทดลองใชงานฐานขอมูล 
79  ภ. 218  ดําเนินงานวิจยั 
80  ภ. 301  การติดตามและการประสานงาน 
81  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
82  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
83  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
84  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
85  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 
86  ภ. 303  ตอบคําถาม 
87  ภ. 304  จัดอบรม 
88  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 
89  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร 

90  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

91  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
92  ภ. 307  ใหความรูแกเรื่องยาสมุนไพร
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกันยายน  2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1  ภ. 102  นําผลการประเมนิอาจารยทีป่รึกษาและระบบอาจารยทีป่รึกษามาปรับปรุงการให 
คําปรึกษาในดานตางๆ แกนิสิต 

2  ภ. 103  จัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชพีและการศึกษาตอทาง 
เภสัชศาสตร 

3  ภ. 103  ประชาสัมพันธขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอทางเภสชัศาสตร 
ผานทางโฮมเพจหรือบอรดประชาสัมพนัธ 

4  ภ. 103  ใหคําปรึกษาแกนิสติดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอฯ 
5  ภ. 103  พัฒนาและปรับปรุงการดําเนนิงาน 
6  ภ. 104  สงเสริมและจัดประกวดการแตงกายแบบไทยของบุคลากร 
7  ภ. 104  จัดบรรเลงดนตรีไทยในโครงการลานกจิกรรม 
8  ภ. 104  จัดกจิกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

8  ภ. 104  รณรงคการเขารวมกจิกรรมดานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตางๆ ทั้งภายในและ 
นอกคณะ 

10  ภ. 105  ประเมินผล สรุปผล 
11  ภ. 105  ติดตามประเมนิผลการทํางานของสโมสร 
12  ภ. 106  โครงการสัปดาหวิทยา-ศาสตร 
13  ภ. 106  โครงการประกวดยอดนิสิตเภสชัศาสตร 
14  ภ. 107  ประเมินผล สรุปผลและรายงานการดําเนนิกิจกรรม 

15  ภ. 107  นําผลการประเมนิผลการทํางานของชมรมตลอดปการศึกษา 2548 มาปรับปรุง 
และเสนอแนวทางการแกไขสําหรับปตอไป 

16  ภ. 108  ประเมินผลโครงการโดยอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 
17  ภ. 108  สรุปและประเมนิโครงการพรอมแนวทางการพัฒนา 
18  ภ. 110  สรุป ประเมินโครงการและแนวทางในการดําเนนิโครงการตอเนื่อง 
19  ภ. 118  จัดทําจดหมายขาวคณะเภสชัศาสตรเผยแพร 2 เดือน /ฉบับ 
20  ภ. 127  จัดสงแบบสํารวจเพื่อติดตามโครงการ 
21  ภ. 128  สรุปรายงานผลการจดัโครงการตอผูทีเ่กี่ยวของ 
22  ภ. 129  สรุปและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 เสนอตอผูทีเ่กี่ยวของ 
23  ภ. 130  จัดทํารูปเลม และเผยแพร
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกันยายน 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ 
กิจกรรมการดาํเนินงาน 

24  ภ. 132  กิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ (นิสิต) 
25  ภ. 132  กิจกรรมเสวนาสรางเสริม สุขภาพ 
26  ภ. 132  กิจกรรมกลุมรักษสุขภาพ (บคุลากร) 
27  ภ. 132  กิจกรรมตรวจติดตามการดําเนนิงานของแผนงาน 
28  ภ. 133  ปรับปรุงระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยการทําบตัรรายการหนังสือ 
29  ภ. 133  ปรับปรุง web page หองอานหนังสือ 
30  ภ. 151  สรุป 
31  ภ. 152  การวิพากษหลักสตูร 
32  ภ. 153  สรุป/ประเมินผล 
33  ภ. 157  สรุป/ประเมินผล 
34  ภ. 163  ฝกปฏิบัติงานรานยาโรงพยาบาล และสถาบนัวิจยัทางวทิยาศาสตรสุขภาพ 
35  ภ. 169  นําเสนอผลการฝกงาน (3 ครั้ง) 
36  ภ. 179  ติดตามประเมนิผล 

37  ภ. 201  ทําการเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อในการกอใหเกดิความรวมมอืดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

38  ภ. 203  ผูเชี่ยวชาญใหคําปรกึษาและเทคนคิในการวิจัย 
39  ภ. 203  ประเมินผลการดําเนนิงาน 
40  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ 
41  ภ. 206  ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
42  ภ. 206  ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรนานาชาติ เชน WHO 
43  ภ. 207  พัฒนาศักยภาพทางดานวิเคราะหและการวิจยัทางคลนิิก 
44  ภ. 207  ประเมินผลการดําเนนิงาน 

45  ภ. 208  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ เครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่มีความจําเปนตองใชในหนวย 
ปฏิบัติการ 

46  ภ. 208  การใชหนวยปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
47  ภ. 209  ทดลองใชงานฐานขอมูล 
48  ภ. 209  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
49  ภ. 211  บําบัดของเสียอันตรายในบางสวนที่สามารถทําได
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เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกันยายน 2549 

ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ  กิจกรรมการดาํเนินงาน 

50  ภ. 212  ดําเนินงานชวยสอนวิชาภาคปฏิบัติ 
51  ภ. 212  ประเมินผลการดําเนนิงาน 
52  ภ. 213  ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ 
53  ภ. 213  รวบรวมและประเมินผลการดําเนนิการ 
54  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยระบบนําสงยา 
55  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
56  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเพาะเลีย้งเซลลสัตว 
57  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชวทิยา 
58  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเคมียา 
59  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
60  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติ 

61  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยการศึกษาคณุสมบัตทิางเคมีฟสิกสข้ันพื้นฐานเพื่อใชทาง 
เภสัชกรรม 

62  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัช 
63  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยา 
64  ภ. 216  หนวยปฏิบัตกิารวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 
65  ภ. 216  ศูนยวิจยัเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
66  ภ. 216  ประเมินการดําเนนิงานของแตละหนวยปฏิบัติการ 
67  ภ. 217  ทดลองใชงานฐานขอมูล 
68  ภ. 217  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
69  ภ. 218  ดําเนินงานวิจยั 
70  ภ. 301  การประชุมสรุปและประเมนิผล 
71  ภ. 302  ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
72  ภ. 302  ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาทุกๆ  1 เดือน 
73  ภ. 302  รวบรวมผลการปฏิบัติงาน พรอมจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ ณ สิ้นปงบประมาณ 
74  ภ. 303  ประชาสัมพันธ 
75  ภ. 303  รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
76  ภ. 303  คัดแยกประเภทของคําถาม 

เปาหมายการดาํเนินงานประจาํเดือนกันยายน 2549
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ลําดบัท่ี 
รหัส 

โครงการ 
กิจกรรมการดาํเนินงาน 

77  ภ. 303  ตอบคําถาม 
78  ภ. 303  สรุป/ประเมินผล 
79  ภ. 304  จัดอบรม 
80  ภ. 304  สรุป/ประเมินผล 

81  ภ. 306  การพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
คณะเภสัชศาสตร 

82  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร และที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

83  ภ. 306  ใหบริการขอมูลสมุนไพร 
84  ภ. 307  สรุปและประเมนิผล
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บทที่ 3 
แผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําป 2549
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บทที่ 3 

แผนการใชงบประมาณประจําป 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ 2549 สําหรับใชในการบริหารจัดการของคณะฯ ดังนี้ 
1.  งบประมาณรายได ป 2549  จํานวน  14,025,250 บาท 
2.  งบประมาณแผนดิน ป 2549  - อยูระหวางพิจารณาจัดสรรงบประมาณ- 
3.  งบประมาณแผนดินจากโครงการ 

ผลิตแพทยเพิ่ม (3 โครงการ)  จํานวน  2,450,000 บาท 
เพื่อใหการบริหารงบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมตาง ๆ ที่ปรากฏใน 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 คณะเภสัชศาสตร จึงไดกําหนดแผนการใชจายงบประมาณ 
เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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แผนการใชงบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ 2549 

แผนงาน  คาจาง 
ชั่วคราว 

คา 
ตอบแทนฯ 

สาธารณู- 
ปโภค 

คา 
ครุภัณฑฯ 

เงิน 
อุดหนุน 

งบสํารอง  รวม 

1.  กองทุนเพื่อการศึกษา 
1.1  งานสนับสนุนการ 

จัดการศึกษา 
2,178,840  4,673,640  965,290  -  3,804,080  3,506,300  15,128,150 

(สํานักงานเลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร) 

- 

1.2  งานจัดการศึกษา 
สาขาเภสัชศาสตร 

-  200,000  -  -  -  -  200,000 

2.  กองทุนวิจัย  -  -  -  -  880,700  -  880,700 
3.  กองทุนกิจการนิสิต  -  -  -  -  404,000  -  404,000 
4.  กองทุนสินทรัพย 

ถาวร 
-  -  -  918,700  -  -  918,700 

รวม  2,178,840  2,873,640  965,290  918,700  1,284,700  3,506,300  17,531,550 

แผนการใชงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2549 

แผนงาน  เงินเดือน 
และคาจาง 
ประจํา 

คา 
ตอบแทนฯ 

คาสาธารณู- 
ปโภค 

คา 
ครุภัณฑฯ 

เงิน 
อุดหนุน 

รายจาย 
อื่น 

รวม 

งานจัดการ 
ศึกษาสาขา  อยูระหวางอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
เภสัชศาสตร
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บทที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ
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บทที่ 4 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
การติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ เปนกิจกรรมที่สําคัญที่มุงรวบรวมและ 

วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนฯ ทั้ง 3  ดาน เสนอใหผูบริหารของคณะเภสัชศาสตร 
อยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของแผนงาน/แผนปฏิบัติการตามเปาหมาย 
และดัชนีชี้วัดที่กําหนด  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดกําหนดระบบและกลไกในการติดตาม 
ประเมินแผนปฏิบัติการประจําป  2549  ขึ้น  เพื่อใหสามารถนําผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
แผนงาน       ในปตอไปใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน  หรอื 
ปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม หรือสถานการณที่ 
เปลี่ยนแปลง          ในระหวางปงบประมาณ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  เพื่อรวบรวมและติดตามผลการปฏิบตัิงานตามแผนที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากเงื่อนไข 
เวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

2.  เพื่อตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสู 
การปรับแผนปฏิบัตกิารในชวงเวลาที่เหมาะสม 

3.  เพื่อตองการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติการ ทีจ่ะนําไปใช 
ประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารในระยะตอไป 

4.  เพื่อตองการทราบขอบเขตการใชประโยชนจากแผนปฏิบัตกิาร ในดานการบริหารและการ 
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.1 สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะเภสัชศาสตร โดยมีแผนปฏิบัตกิารเปน 

เครื่องมือนั้น แบงสาระสําคญัของการติดตามและประเมนิผลเปน 5 มิติ ดังนี้คือ 
1)  การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ 
2)  การติดตามแผนกจิกรรม/โครงการประจําเดือนในทุก ๆ 3 เดือน 
3)  การประเมินผลสมัฤทธิ์ของกจิกรรม/โครงการ 
4)  การประเมินประโยชนของแผนปฏิบัตกิาร 
5)  กระบวนการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปถัดไป
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4.2  ระบบและกลไกการติดตามและการประเมินผล 
เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ ของคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลยั 

นเรศวร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนปฏิบัติการประจําคณะเภสัชศาสตรขึ้น เพื่อทําหนาที่ติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการของ 
คณะฯ พรอมเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการของ 
คณะเภสัชศาสตรในปถัดไป โดยมีคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร  ทําหนาที่กําหนดมาตรการในการ 
แกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

ระบบและกลไกในการตดิตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ เปนดงันี้ 

คณบดีคณะเภสชัศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 
คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนปฏิบัตกิาร 

ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสชัเวท  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

สํานกงานเลขานกุารคณะฯ  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
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4.3  การติดตามและประเมินผลสรุปไดดังนี ้

ท่ี  มิตกิารตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ระยะเวลา  ผูใหขอมูล  วิธีการ  กลไก 

1  ติดตามเปาหมายการ  ทุกเดือน  ฝายการเงิน  ติดตามการขอ  1) ใหแตละหนวยงานประชุม 
ใชจายงบประมาณ  อนุมัติเงินประจํา  เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการเพื่อ 

งวด และการ  รายงานผลการปฏิบัติงานตอ 
ใชจาย  คณะกรรมการติดตามและ 

2  ติดตามแผนกิจกรรม/  ทุกเดือน  ทุกหนวยงาน/  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  ปลายปงบประมาณ  ทุกหนวยงาน  ใชแบบสอบถาม  ประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
ของแผนปฏิบัติการ  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 เพื่อ 
ประเมินผล  พิจารณาและกําหนดมาตรการ 

ตาง ๆ ในการแกไขปญหาหรือ 
อุปสรรคนั้น ๆ ตอไป
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4.4 การปรับแผนปฏิบัติการประจําป 
โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร 

สภาพแวดลอมหรือสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการอาจกระทําได 2 ระดับ คือ 
1. การปรับแผนปฏิบัติการใน ระดับกิจกรรม  ของโครงการตาง ๆ อาจมีการปรับปรุง 

เพิ่มเติม  หรือยกเลิกกิจกรรมตาง ๆ ได  โดยหากไมมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 
ใหนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (ผานทางงานนโยบายและแผน) เปนผูพิจารณาดําเนินการ 
ปรับไดทันที แลวจึงแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบตอไป แตหากการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิก 
กิจกรรมดังกลาว มีผลเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ใหนําเสนอตอคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลฯ (ผานทางงานนโยบายและแผน) พิจารณาใหความเห็นชอบ แลวแจงใหคณะกรรมการ 
ประจําคณะฯ ทราบเพื่อดําเนินการตอไป 

2.  การปรับแผนปฏิบัติการใน ระดับโครงการ เพื่อยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทํา 
ใหวัตถุประสงค เปาหมาย หรืองบประมาณการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการปรับแผนปฏิบัติการ 
ดังกลาวใหนําเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (ผานทางงานนโยบายและแผน) พิจารณาให 
ความเห็นชอบแลวแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบเพื่อดําเนินการตอไป
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บทที่ 5 
ภาคผนวก
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บทที่ 5 

ภาคผนวก 
หลักเกณฑในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ใหทกุคณะ สํานัก สถาบนั วิทยาลัย ศนูย และหนวยตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตงิานและใหสามารถติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานไดเปนระยะ ๆ โดยมีขั้นตอนและแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การเสนอแผนปฏิบัตกิารประจาํปของหนวยงาน 
ใหหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําปตามแบบฟอรมการเสนอ 

แผนปฏิบัติการประจําปที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งเปนแบบฟอรมสรุป โดยผานการพจิารณาจากหนวยงาน แลว 
นําเสนอกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบตามขั้นตอน 

2. การขออนุมัตดิาํเนินการตามแผน 
ใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบฟอรมการเขียนโครงการ 

เพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อขออนุมัติตอผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ยกเวนโครงการ 
ที่มียอดงบประมาณสูงกวาอํานาจของผูบริหารสูงสุดของแตละหนวยงาน ใหเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

3. การขออนุมัตปิรับและเปลีย่นแปลงแผนปฏบิัตกิาร 
ในกรณทีี่มีการปรับและ/หรือเปลี่ยนแลงแผนปฏิบตัิการใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนนิการได 

โดยอํานาจของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ยกเวนโครงการที่มียอดงบประมาณสูงกวาอํานาจของผูบริหาร 
สูงสุดของแตละหนวยงาน ใหเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

4. การขออนุมัตบิรรจุแผนปฏิบตัิการประจําปเพิ่มเตมิ 
ใหหนวยงานที่ประสงคจะเพิ่มโครงการใหมในแผนปฏิบตัิการประจําปของหนวยงาน นั้น ๆ 

สามารถดําเนนิการไดตามขอ 1. และอนุมัติใหบรรจุแผนเพิ่มไดโดยอธิการบดี 
5.การขออนุมัตยิกเลกิแผน 
ใหหนวยงานทีป่ระสงคจะยกเลิกแผนปฏิบัติการทีบ่รรจุไวในแผนปฏิบตัิการประจําปของ 

หนวยงาน ใหเสนอขอยกเลิกตอผูบรหิารสูงสุดของหนวยงาน นั้น ๆ 
6. การโอนหมวดเงิน 
หากมีหนวยงานใดที่มีความประสงคจะโอนหมวดเงนิเพื่อการดําเนินการตามแผนปฏิบตัิ 

การ ใหดําเนินการขออนุมัติโอนหมวดเงินตามขัน้ตอนใหเรยีบรอยกอนแลวจงึดําเนินการตามขอ 2. ได 
7.  การตดิตามประเมินผลแผนปฏบิัตกิาร
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ใหทุกหนวยงานรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปของ 
แตละหนวยงานไปยังกองแผนงานเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนในแตละปเพื่อรายงานผล 
ตอมหาวิทยาลัยตอไป 

***************************************


