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บทที่ 1 
บทนํา 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปนหนึ่งคณะในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงเนน 
การผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเขต 9 
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง กอตั้งในป พ.ศ.2535  เริ่มดําเนินการรับนิสิตรุนแรกในระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา 
2536 เปนตนมา รวมระยะเวลาการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน 13 ป โดยไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเนือ่ง 
นอกจากนี้ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ 
ของสังคมและประเทศอยางแทจริง  และในปการศึกษา 2550 นี้ คณะฯ มีแผนจะเปดหลักสูตรใหมเพิ่มอีก 4 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา และวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล 
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตร 
นานาชาติ) 

นอกจากการมุงเนนผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตรท่ีมี 
คุณภาพแลว คณะเภสัชศาสตร  ยังมุงเนนการวิจัยท้ังเพือ่ 
สรางองคความรูใหมเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาวิชาชีพ 
เภสัชกรรม และกาวสูมาตรฐานงานวิจัยในระดบัสากล อกี 
ท้ังมีความมุงหวังในการเปนหนวยงานท่ีใหบริการทาง 
วิชาการแกสังคม ควบคูกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภายใตการบริหาร จัดการท่ีดี  และสามารถปรับใช 
ทรัพยากรในดานตาง ๆ อยางมีคุณภาพไมวาจะเปน 
ทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการของคณะเภสัช 
ศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามนโยบายและแผนงาน  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2550 ของ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถวางแผนการใชจายงบประมาณประจําปไดอยางมีประสิทธิภาพ  อกี 
ท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะฯ โดยจะนํามาซึ่งคุณภาพการบริหาร 
จัดการและคุณภาพการศึกษาตอไป
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ปรัชญา 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีอุดมการณมุงม่ันท่ีจะเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราช  ผูพระราชทานความเปนไท และความผาสุกแกปวงชนชาวไทยในอดีต ดังนั้น  คณะเภสัชศาสตร 
จึงมุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในงานเภสัชกรรม  มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองค 
ความรูใหมและประยุกตใชองคความรูท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  เพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองและ 
การแขงขันระดับนานาชาติ  อีกทั้งเปนท่ีพึ่งทางวิชาการของสังคม  ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
ใหธํารงอยูสืบไป 

ปณิธาน 

ยึดม่ันคุณธรรม ผูนําวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ 

วิสัยทัศน 
เปนสถาบันการศึกษาท่ีสมบูรณแบบ  ดวยระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความเปนผูนําและความเปนเลิศ 

ทางวิชาการและการวิจัยทางเภสัชศาสตร  และวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  ภายใตบริบทสังคมไทย  ท่ีมีคุณภาพในระดับ 
สากล 

พันธกิจ 
1.  มุงม่ันในการผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ มีความเปนไท โดยครอบคลุมองคความรู ทักษะ คุณธรรมและ 

จริยธรรม มีวิสัยทัศน สอดคลองตอความตองการของสังคม และประเทศ 
2.  มุงม่ันท่ีจะเปนองคกรท่ีเปนเลิศทางวิชาการและการวิจัย เนนการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานทางดานวิทยาการ ดาน 

วิชาชีพ ดานสังคม ไปสูการวิจัยประยุกตท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแขงขัน และรองรับการพัฒนาท้ังในระดับ 
ภูมิภาค ประเทศ และ นานาชาติ 

3.  มุงม่ันท่ีจะเปนองคกรท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีเปนแบบอยาง และมีประสิทธิภาพในการจัดการ 
ทรัพยากร เปนองคกรแหงการเรียนรูสอดคลองกับบริบทของความเปนไทย ภายใตมาตรฐานสากลมุงม่ันและ 
รวมมือในการใหบริการวิชาการ วิชาชีพและสามารถเปนท่ีพึ่งแกองคกร ชุมชน สังคม ประเทศ บนพื้นฐานของ 
การนําภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ผนวกกับองคความรูสากลเกิดเปนความรูใหมภายใตวงจรการพัฒนา 
อยางตอเนื่อง
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เปาประสงค (Goal) 
1. บัณฑิตทุกระดับเปนผูท่ีมีความรู ทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝรูอยางตอเนื่องและเปนท่ียอมรับ 
ของสังคม ประเทศ 

2. ผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับระดับประเทศ และสากล มีประโยชนและสอดคลองกับความตองการของสงัคมและ 
ประเทศ 

3. การบริหารมีประสิทธิภาพ โปรงใส ภายใตการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนองคกรการ 
เรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

4. การใหบริการวิชาการเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชุมชน ภูมิภาค และประเทศ และมีผลงานท่ีเกี่ยวของกับการ 
ประยุกตความรูสากลเขากับภูมิปญญาไทยอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางเภสชัศาสตรและวิทยาศาสตรเครื่องสําอางในระดับปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษา ให 

เปนผูใฝรูและมีความรูเปนท่ียอมรับในระดับประเทศ ถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการเรียนการ 
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีความรูความสามารถในงานวิจัยในระดับประเทศและระดับสากล 
3.  มุงเนนการพฒันางานวิจัยสูระดับสากล โดยมีการแสวงการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

รวมท้ังสถาบนัการศกึษาท้ังในและตางประเทศ มีการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิน่ และทรัพยากรใน 
ประเทศในงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ หรือกอใหเกิดองคความรูใหม 

4.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทําวิจัยของอาจารย นิสิต และบุคลากรในคณะฯ โดยพัฒนาปจจัยท่ีใชในการ 
วิจัย และระดมทุนจากภาครัฐและเอกชนเพือ่สงเสริมการวิจัย 

5.  เพื่อพัฒนาการบริหารคณะเภสัชศาสตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการบริหารแบบมีสวนรวม และ 
ใชระบบฐานขอมูล 

6.  เพื่อเปนแหลงใหบริการวิชาการ และฝกอบรม แกเภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนท่ัวไป 
7.  เพื่ออนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และคานิยมไทยท่ีดีงาม รวมถึงการอนุรกัษ 

สิ่งแวดลอม 
8.  ใชระบบประกันคณุภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และติดตามผลในทุกพันธกิจ
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นโยบายคณะเภสัชศาสตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร มีนโยบายการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร (สาขาวิชาบริบาลเภสัช- 
กรรม) และวิทยาศาสตรบัณฑิต รวมท้ังในระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา ตั้งอยูบนปรัชญาท่ีเปนไทตอ 
อวิชชา และใหถึงพรอมดวยคุณลักษณะท่ีเปนไปตามปณิธานของคณะฯ โดยจัดการเรียนการสอนท่ีเนน 
ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2.  นโยบายดานกิจการนิสิต 
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบาย สงเสริมการดําเนินงานของกิจกรรมนิสิตใหเปนไปในทางสรางสรรค เปน 
ประโยชนตอสังคม ครอบคลุมกิจกรรมสงเสริมวิชาการ  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมสงเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรม และบุคลิกภาพ  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
อาจารยท่ีปรึกษาใหเขมแข็ง 

3.  นโยบายดานทรัพยากรบุคคล 
คณะเภสัชศาสตรมีนโยบายดานการบริหารงานบุคคลครอบคลุมดานการบริหารและการพัฒนา เนนกลวิธี 
การมีสวนรวมในทุกระดับ ผานการจัดการ และชองทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.1  นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะเภสัชศาสตร มีความมุงหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
โดยมุงเนน ใหเกิดความเปนเอกภาพ บนความรวมมือทุกหนวยงาน บุคลากรมีความสามารถ มีความรัก 
องคกร และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

3.2  นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  คณะฯใหความสําคัญกับบุคลากรท้ังสองกลุม  คือสายวิชาการและสาย 
สนับสนุน 
3.2.1  บุคลากรสายวิชาการ 

สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทุกทานไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  ท้ังในและ 
ตางประเทศเพิ่มพูนประสบการณการวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกท้ังในและตางประเทศ  และ 
เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 

3.2.2  ดานบุคลากรฝายสนับสนุน 
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น มีความรู ทักษะ ประสบการณ และมี 
โอกาสเขารวมประชุมและดูงานนอกสถานที่ สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ 

4.  นโยบายดานการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ 
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบายในการจัดทําฐานขอมูลตางๆ  เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารสามารถนาํไปใชในการ 
วางแผนบริหาร  การ  ตัดสินใจครอบคลุมขอมูลดานบุคลากร  นิสิตและศิษยเกา  ดานการเงิน  ครุภัณฑ 
วิทยาศาสตร งานประกันคุณภาพการศึกษา เนนความสามารถในการเขาถึงแตละระดับและการนําไปใช
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5.  นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบายท่ีชัดเจนในการสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพดานการเงินและ 
งบประมาณ สามารถพึ่งพาตนเอง บนความโปรงใส เนนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนการ 
เงินที่กําหนดสอดคลองกับพันธกิจ และเปาประสงค 

6.  นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบายท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในทุกภาคสวนบนพื้นฐานของ 
แนวคิดการประกันคุณภาพ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความม่ันใจในคุณภาพของการจัดการศึกษา 

7.  นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบายในการสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  และคานิยมไทย 
ท่ีดีงามแกนิสิตและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร มุงเนนใหตระหนักถึงภูมิปญญาทองถิ่นและคุณคาความ 
เปนไทย  จนเกิดความซาบซึ้งหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นและประเทศ  รวมถึงการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม 

8.  นโยบายดานการจัดการองคความรูในองคกร 
คณะเภสัชศาสตร มีนโยบายในการจัดการองคความรูในองคกร (Knowledge Management) เพือ่เปนองคกรท่ี 
มีการบริหารจัดการท่ีดี  โดยมุงเนนใหเกิดพัฒนาการเรียนรู และแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูลขาวสารท่ีเปน 
ประโยชนซึ่งกันและกัน  เพื่อประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  เหมาะสมตอ 
สถานการณ
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โครงการปงบประมาณ 2550 

ลําดับที่  รหัสโครงการ  ช่ือโครงการ 
โครงการแผนบริหารจัดการ 

1  ภ. 101  โครงการเสริมประสบการณวิชาชีพเภสชัเวท 
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชยีงใหม 

2  ภ. 102  สัมมนาภาควิชาเภสชัเคมีและเภสชัเวท 
3  ภ. 103  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการรวมภาคเทคโนโลยเีภสชักรรม 
4  ภ. 104  โครงการสัมมนาการจัดทําแผนการสอน และคูมือปฎิบัติการ 

รายวิชาชั้นปท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ของภาควชิาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

5  ภ. 105  โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม ประจําป 2550 
6  ภ. 106  โครงการสัมมนาวชิาการ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม ประจําป 2550 

(เรือ่ง Recent Advances in Drug Delivery and Regulatory Issues) 
7  ภ. 107  การวิเคราะหและประเมินรายวิชาจัดการเรยีนการสอน โดย 

คณะกรรมการประจํารายวิชา ภาควิชาเภสชักรรมปฏิบัติ ประจําป 2550 
8  ภ. 108  โครงการสัมมนารายวิชาใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเภสัชวิทยา 

และวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล และหลกัสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบริบาลเภสชักรรม 

9  ภ. 109  โครงการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
10  ภ. 110  โครงการแนะแนววิชาชีพและการศกึษาตอดานเภสชัศาสตร 
11  ภ. 111  โครงการรกัษาวัฒนธรรมประเพณอีันดีงามของชาติ 
12  ภ. 112  โครงการฝกอบรมนสิิตเพือ่พัฒนากิจกรรมสโมสรนสิิต 
13  ภ. 113  โครงการพัฒนากิจกรรมนสิิต 
14  ภ. 114  โครงการสนับสนุนและพัฒนาชมรมนิสิตเภสชัศาสตร 
15  ภ. 115  โครงการประเมินกิจกรรมนสิิตและการดําเนินงานฝายกิจการนิสิต 

เพื่อการพัฒนางานฝายกิจการนสิิต 
16  ภ. 116  โครงการปจฉิมนิเทศนสิิตเภสัชศาสตร 
17  ภ. 117  โครงการเกียรติบัตรนสิิตเรยีนดี นิสิตนกักิจกรรม 
18  ภ. 118  โครงการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานยอย  คณะเภสชัศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปการศึกษา 2549
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ลําดับที่  รหัสโครงการ  ช่ือโครงการ 
19  ภ. 119  การพฒันาระบบการติดตามและประเมินผลภายใน การดําเนินงานตามแผนยุทธ- 

ศาสตร 5 ป คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550-2554 
20  ภ. 120  โครงการสงเสริมการจัดการองคความรูในองคกร (Knowledge Management : KM) 
21  ภ. 121  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินการประกันคณุภาพของหนวยงานยอย 
22  ภ. 122  โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร  ประจําปการศกึษา 2549 
23  ภ. 123  โครงการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตปการศกึษา 2549 
24  ภ. 124  โครงการประเมินหลักสูตรโดยนสิิตท่ีกําลงัจะสําเร็จการศึกษา 
25  ภ. 125  โครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะเภสชัศาสตร  ปงบประมาณ 2550 
26  ภ. 126  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2551 
27  ภ. 127  โครงการผูบริหารพบบุคลากรคณะเภสชัศาสตร 
28  ภ. 128  โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร 
29  ภ. 129  โครงการสนับสนุนทุนการศกึษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานอกเวลาราชการ 

แกบุคลากรสายสนับสนุน 
30  ภ. 130  โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาวชิาเภสชักรรมชุมชน) 
31  ภ. 131  โครงการปจฉิมนิเทศนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

ปการศึกษา 2549 
32  ภ. 132  โครงการปฐมนเิทศนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร ปการศกึษา 2550 
33  ภ. 133  โครงการการศกึษาดงูานเภสชักรรมชุมชนในประเทศ 
34  ภ. 134  โครงการศึกษาดูงานเภสชักรรมชุมชน ณ ตางประเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปการศกึษา  2550 
35  ภ. 135  ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 
36  ภ. 136  โครงการสัมมนาเพื่อพฒันาและเสริมความเขมแข็งของหลักสตูรคณะเภสชัศาสตร 
37  ภ. 137  โครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนของคณาจารย 
38  ภ. 138  โครงการฝกอบรมการเตรยีมพรอมนิสิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
39  ภ. 139  โครงการปฏิบัติการการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะเภสชัศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ลําดับที่  รหัสโครงการ  ช่ือโครงการ 
40  ภ. 140  โครงการสงเสริมสหกิจศึกษา 
41  ภ. 141  โครงการสงเสริมการเรยีนรูดวยตนเองของนิสิตเภสชัศาสตร 

สาขาวิชาบริบาลเภสชักรรม 
42  ภ. 142  โครงการศกึษาดงูานโรงพยาบาลคณุภาพ (ครั้งที่ 1) 
43  ภ. 143  โครงการศกึษาดงูานโรงพยาบาลคณุภาพ  (ครั้งที่ 2) 
44  ภ. 144  โครงการพัฒนาทักษะการเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษของ 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
45  ภ. 145  โครงการปฐมนเิทศนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา ภาคปกติ ปการศึกษา 2550 
46  ภ. 146  ศึกษาดูงานการใหบริการสุขภาพแบบองครวมและการแพทยทางเลอืก 
47  ภ. 147  สัมมนาเตรียมความพรอมเพื่อการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 
48  ภ. 148  สัมมนาเตรียมความพรอมกอนฝกงานปฏิบัติการเภสชักรรมโรงพยาบาล 
49  ภ. 149  การสัมมนาเตรียมความพรอมสําหรับแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 
50  ภ. 150  โครงการประชุมวิชาการเพื่อพฒันาทักษะการบริบาลเภสชักรรมชุมชน 
51  ภ. 151  การประชุมวิชาการเพื่อพฒันาความรู และทักษะในการใหบริการสารสนเทศทางยา 
52  ภ. 152  โครงการประชุมวิชาการบริบาลเภสชักรรมอายรุศาสตร 
53  ภ. 153  ประชุมวิชาการเพื่อพฒันาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 
54  ภ. 154  โครงการฝกปฏิบัติการเภสชักรรมโรงพยาบาล 
55  ภ. 155  โครงการเสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน 
56  ภ. 156  โครงการฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสชักรรม 
57  ภ. 157  โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสชักรรม 
58  ภ. 158  โครงการศกึษาดงูานรายวิชาบทบาทเภสชักร 
59  ภ. 159  ประชุมวิชาการเพื่อพฒันาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 
60  ภ. 160  โครงการดูงานสาธารณสขุตามนโยบายสาธารณสุข 
61  ภ. 161  การเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสชักรรมณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(Collaborative development of Pharmaceutical Care Services for at Naresuan 
University Hospital) 

62  ภ. 162  โครงการติดตั้งตาขายเพื่อกันนกพริาบบรเิวณอาคารคณะเภสชัศาสตร 
63  ภ. 163  โครงการฝกอบรมการพฒันาการใหบรกิารเชิงรุก 
64  ภ. 164  โครงการฝกอบรมการเตรยีมความพรอมในการจัดประชุม 
65  ภ. 165  โครงการสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
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ลําดับที่  รหัสโครงการ  ช่ือโครงการ 
66  ภ. 166  โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอางสัมพันธ 

(Cosmetis Sciences Orientation) 
67  ภ.167  โครงการประชุมวิชาการใหบรกิารสุขภาพดานการแพทยแผนไทยและการแพทย 

ทางเลอืก 
โครงการแผนงานวจิัย 

67  ภ. 201  โครงการขอมูลผูชวยวิจัย 
68  ภ. 202  โครงการจางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 
69  ภ. 203  โครงการบําบัดของเสียในหองปฏิบัติการ 
70  ภ. 204  โครงการพัฒนาความรวมมือทางวชิาการ และการวิจัยกับสถาบันตางๆ 
71  ภ. 205  โครงการดําเนินงานศนูยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ 
72  ภ. 206  โครงการสนับสนุนการตีพิมพ และเผยแพรผลงานวิจัยในระดบัชาติ และนานาชาติ 
73  ภ. 207  โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
74  ภ. 208  โครงงานวิจัยทางเภสชัศาสตร 
75  ภ. 209  โครงการทุนสนับสนนุงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการภายในคณะฯ 
76  ภ. 210  โครงการผูชวยควบคุมการเรยีนปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี 
77  ภ. 211  โครงการทุนสนับสนนุการวิจัยสถาบัน 
78  ภ. 212  โครงการทุนอุดหนนุในการเสนอปริญญานิพนธของนิสิตคณะเภสชัศาสตร 
79  ภ. 213  โครงการสัมมนาเชงิวิชาการ 
80  ภ. 214  โครงการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรปฏิบัติงานดานหองปฏิบัติการ 

โครงการบริการสาธารณสุข 
81  ภ. 301  โครงการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติหนาที่ในสถานประกอบการเภสชักรรมชุมชน 
82  ภ. 302  โครงการปฏิบัติการดําเนินงานศูนยบริการเภสชัสนเทศ 
83  ภ. 303  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการจัดการระบบยาเพือ่ความปลอดภัยผูปวย 

(Medication System Management for Patient Safety) 
84  ภ. 304  โครงการสัปดาหเภสชักรรมเพื่อสุขภาพ ประจําป 2550 
85  ภ. 305  โครงการศนูยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
86  ภ. 306  โครงการการพัฒนาสวนสมุนไพรในคณะและในสถานปฏิบัติการชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร
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แผนการรับนิสิตและการผลิตบัณฑิต 

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป (สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  115  100  100  100  100 
ป 2  81  115  100  100  100 
ป 3  85  81  115  100  100 
ป 4  99  85  81  115  100 
ป 5  95  99  85  81  115 
ป 6  79  95  99  85  81 

จํานวนนิสิต  554  575  580  581  596 
จบการศกึษา  79  95  99  85  81 

2.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  (หลักสูตรตอยอด 2 ป) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  -  20  20  20  20 
ป 2  -  -  20  20  20 

จํานวนนิสิต  -  -  40  40  40 
จบการศกึษา  -  -  20  20  20 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป (สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  55  60  60  60  60 
ป 2  26  55  60  60  60 
ป 3  -  26  55  60  60 
ป 4  -  -  26  55  60 

จํานวนนิสิต  81  141  154  235  240 
จบการศกึษา  26  26  26  55  60
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4.  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  57  50  50  50  50 
ป 2  33  57  50  50  50 

จํานวนนิสิต  90  83  100  100  100 
จบการศกึษา  33  57  50  50  50 

5. นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  2  -  -  -  - 
ป 2  2  2  -  -  - 

จํานวนนิสิต  4  2  -  -  - 
จบการศกึษา  2  2  -  -  - 

หมายเหตุ : ปดหลักสูตรในปการศึกษา 2550 

6.  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  0  -  -  -  - 
ป 2  3  3  -  -  - 

จํานวนนิสิต  3  3  -  -  - 
จบการศกึษา  3  3  -  -  - 
หมายเหตุ : ปดหลักสูตรในปการศึกษา 2550
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7.  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  4  10  10  10  10 
ป 2  2  4  10  10  10 

จํานวนนิสิต  6  14  20  20  20 
จบการศกึษา  2  4  10  10  10 

8.  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
8.1  แบบ 1(1) 

จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  0  5  5  5  5 
ป 2  1  0  5  5  5 
ป 3  3  1  0  5  5 
ป 4  2  3  1  0  5 

จํานวนนิสิต  6  9  11  15  20 
จบการศกึษา  2  3  1  0  5 

8.2  แบบ 1(2) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  1  5  5  5  5 
ป 2  1  1  5  5  5 
ป 3  2  1  1  5  5 
ป 4  1  2  1  1  5 

จํานวนนิสิต  5  9  12  16  20 
จบการศกึษา  1  2  1  1  5
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แผนการเปดหลักสูตรใหม  ปการศึกษา 2550  (4 หลักสูตร) 
9.  จํานวนนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  -  5  5  5  5 
ป 2  -  -  5  5  5 

จํานวนนิสิต  -  5  10  10  10 
จบการศกึษา  -  -  5  5  5 

10.  จํานวนนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  -  5  5  5  5 
ป 2  -  -  5  5  5 

จํานวนนิสิต  -  5  10  10  10 
จบการศกึษา  -  -  5  5  5 

11. จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา และวิทยาศาสตร 
ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  -  5  5  5  5 
ป 2  -  -  5  5  5 

จํานวนนิสิต  -  5  10  10  10 
จบการศกึษา  -  -  5  5  5 

12.  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และผลิตภัณฑธรรมชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน  นิสิตปจจุบัน  เปาหมาย/ปการศึกษา 
ชั้นป  2549  2550  2551  2552  2553 
ป 1  -  5  5  5  5 
ป 2  -  5  5  5  5 

จํานวนนิสิต  -  10  10  10  10 
จบการศกึษา  -  -  5  5  5
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โครงสรางองคกร 

คณะเภสัชศาสตร 

ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  สํานักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตัิ 

งานธุรการ  งานนโยบายและแผน  งานการเงินและพัสดุ  งานหองปฏิบัตกิาร 

หนวยสารบรรณ 

หนวยบุคคล 

หนวยอาคารสถานที่ 
และยานพาหนะ 
ยานพาหนะ 

หนวยประชาสัมพันธ 

หนวยนโยบายและแผน 

หนวยประกนัคณุภาพ 

งานบรกิารการศกึษา 

หนวยการเงิน 

หนวยพัสดุ 

หนวยวิชาการศกึษา 

หนวยกิจการนิสติ 

หนวยระบบงานคอมพิวเตอร 

หนวยโสตทศันูปกรณ 

หนวยประสานการฝกปฏิบตัิงาน 
และเสริมประสบการณวิชาชีพ 

สถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรมชุมชน  ศูนยทดสอบชวีสมมูล 

งานหองปฏิบัตกิารกลาง 

หนวยหองอาหนังสอื
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โครงสรางการบริหาร 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

หวัหนาภาควิชา 
เภสัชเคมีและเภสัชเวท 

เลขานกุารคณะ หวัหนาภาควิชาภาควิชา 
เภสัชกรรมปฏิบตัิ 

หัวหนางาน 
หองปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

หวัหนางาน 
บริการการศึกษา 

หวัหนางาน 
การเงินและพัสดุ 

หวัหนางาน 
นโยบายและแผน 

หัวหนางานธรุการ 

ผูจดัการสถานปฏิบตัิการ 
เภสัชกรรมชุมชน 

หวัหนาศูนย 
ทดสอบชีวสมมูล 

หวัหนาภาควิชา 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
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รายนามผูบริหารคณะเภสัชศาสตร 
1. รศ.ดร.นุวัตร  วิศวรุงโรจน  คณบดี 
2. ผศ.ดร.รัตติมา  จีนาพงษา  รองคณบดีฝายบริหาร 
3. ผศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  รองคณบดีฝายวิชาการ 
4. ผศ.ดร.เฉลิม  ทรายอินทร  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
5. ผศ.ดร.จารุภา  วิโยชน  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
6. ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
7. อ.ดร.สกลวรรณ  ประพฤติบัติ  หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
8. ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล  หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
9. ผศ.ดร.อโณทัย  ตั้งสําราญจิต  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
10.น.ส.พัชรี  รอดมณี  เลขานุการคณะเภสัชศาสตร 

ผูชวยคณบดี 
1. ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
2. ผศ.ดร.อนันต  อุนอรุณ 
3. อ.ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี
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รายนามคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป 
(คําสั่งคณะเภสัชศาสตร ท่ี 89/2545) 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร  ท่ีปรึกษา 
2.  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  ประธานกรรมการ 
3.  รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  กรรมการ 
6.  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
7.  หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  กรรมการ 
8.  หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  กรรมการ 
9.  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  กรรมการ 
10. ผูชวยคณบดี  กรรมการ 
11. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร  กรรมการ 
12. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ
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บทท่ี 2 
--------------- 

แผนปฏิบัติการประจําป 
2550
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โครงการแผนบริหารจัดการ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ประจําป  2550 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 101 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการเสริมประสบการณวิชาชีพเภสชัเวท 
ณ  สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์  อ.แมริม  จ.เชยีงใหม 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสชัเคมีและเภสชัเวท  คณะเภสชัศาสตร  มหาวิทยาลยันเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
วิชาบทนําสูเภสัชเวท เปนวิชาบังคับหนึ่งในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม จัดอยูใน 

หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาชีพ เนนการศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่มาของยาจากธรรมชาติ อันไดแก สมุนไพร เปนการศึกษา 
การจัดจําแนกพืชถึงระดับวงศ ท้ังภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ 

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เปนศูนยรวมพรรณไมหลากชนิด มีการตรวจสอบชื่อถูกตอง จัด 
ปลูกใหสวยงามรมรื่น เปนหมวดหมูอยางสอดคลองผสมผสาน มีการจัดติดปายชื่อชัดเจน เปนศูนยอนุรักษและ 
ขยายพันธุพืช โดยเฉพาะไมประจําถิ่น ไมหายากของประเทศไทย กลวยไม และพืชสมุนไพร เปนสถานศึกษาและ 
พักผอนหยอนใจในธรรมชาติโดยเนนเฉพาะวิชาการดานพืช และเปนแหลงปลูกฝงเยาวชน โนมนาว กลอมเกลาจิตใจให 
หวงแหน และตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรธรรมชาติดานพืช 

ดังนั้น  นิสิตท่ีไดเรียนวิชาบทนําสูเภสัชเวท  ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรในหองเรียนแลว สมควรอยางยิง่ท่ีจะไดเขา 
ไปศึกษาพรรณไมชนิดตางๆ ในสวนพฤกษศาสตรฯ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพ สรางเสริมประสบการณตรง 
โดยเฉพาะวิชาการดานพืชสมุนไพร 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหนิสิตไดรับประสบการณโดยเฉพาะวชิาการดานพืชสมนุไพร 
5.2  เพื่อใหนิสิตไดรับการปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจใหหวงแหนและตระหนักถึง คุณคาทรัพยากรธรรมชาติพืช 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตไดรับประสบการณตรงโดยเฉพาะวิชาการดานพืชสมุนไพร และไดรับการปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจใหหวง 

แหนและตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรดานพืช 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น 123,300 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันสามรอยบาทถวน) รายละเอียดมีดังนี้ 
7.1  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด 

การศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 14,400 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันสี่รอยบาทถวน)
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7.2  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคู 
คุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต:  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ  กิจกรรม :  จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร 
กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 108,900 บาท (หนึ่งแสนแปดพันเการอย 
บาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 1 คน x 6 ชั่วโมง)  3,600 
2. คาเบ้ียเลี้ยง 

-  อาจารย  จํานวน 8 คน (180 บาท x 8 คน x 3 วัน ) 
-  เจาหนาที่ จํานวน 3 คน (180 บาท x3 คน x 3 วัน) 
-  พนักงานขับรถ จํานวน 1 คน (120 บาท x 1 คน x 3 วัน) 

(รถตู 1 คัน) 

4,320 
1,620 
360 

3. คาอาหารนิสิตจํานวน 120 คน (60 บาท x 120 คน x 2 วัน)  14,400 
4. คาท่ีพัก 

-  อาจารย  เจาหนาที่ พนักงานขับรถ (7 หอง x 500 บาท x 2  คืน) 
-  นิสิต (พักหองรวมคิดราคาตอคน (120 คน x 100 บาท x 2  คืน) 

7,000 
24,000 

5. คาเชาหองประชุม 1 วัน วันละ 1,000 บาท  1,000 
6. คาพาหนะ  65,000 
7. คาวัสดุ  2,000 

รวม  108,900  14,400 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  123,300  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 
กิจกรรม 

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

2.  ประสานงานและจัด 
ประชุมผูเกี่ยวของ 

3.  ดําเนินงานตาม 
ระยะเวลาโครงการ 

4.  ประเมินผลโครงการ 
5.  สรุปและจัดทํารายงาน 

สรุปโครงการ
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9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  รายงานผลโครงการ  จํานวน  1  ฉบับ 
9.2  จํานวนนิสิตเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ  80 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิตมีประสบการณดานการจัดจําแนกหมวดหมูพืชสมุนไพร (Taxonomy) 
10.2  นิสิตไดรับการกลอมเกลาจิตใจใหหวงแหนและตระหนักถึงคณุคาทรัพยากรดานพืช 

11.  ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
ท่ีพักไมสะดวก  นิสิตบางคนไดพักหองปรับอากาศ บางคนไดพักหองพัดลม 

12.  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค  ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 
เปลี่ยนสถานที่พักแหงใหม
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 102 

2.  ช่ือโครงการ  สัมมนาภาควิชาเภสชัเคมีและเภสชัเวท 

3.  ผูรับผดิชอบ  หัวหนาภาควิชาเภสชัเคมีและเภสชัเวท 

4.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมหลักสูตรปรับปรุง 2542 ไดเปดสอนมาจนกระท่ัง นิสิตรุนท่ี 1 สําเร็จ 

การศึกษาในปการศึกษา 2549 ไดมีการพัฒนาการเรียนการสอนมาเปนระยะและมีการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตร 
เครื่องสําอางเพิ่มขึ้น  ท้ังนี้ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนดังกลาว จึงเห็นสมควรท่ีจะ 
มีการนําปญหาท่ีเกิดขึ้นในประจําป 2549 มาเพื่อปรับปรุงรายละเอียดและเนื้อหา พรอมท้ังหลักสูตรของระดับ 
บัณฑิตศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิต และใหคณาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดอันจะเปนประโยชน 
ตอการเรียนการสอนและการทํางานวิจัยในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหคณาจารยภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทไดมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบตามหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และหลักสูตร 
บัณฑิตศึกษารวมกัน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว 

5.2  เพื่อใหคณาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันท้ังในดานการสอน และการพัฒนา 
งานวิจัย 

5.3  เพื่อใหคณาจารย ไดมีโอกาสพิจารณาผลการปฏิบัติงานโดยรวมของปการศึกษา ท่ีผานมาและเพือ่พฒันา 
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของภาควิชาฯ ในปการศึกษาตอไป 

5.4  เพื่อใหคณาจารย ทําแผนการดําเนินงานของภาควิชาฯ ในปการศึกษา 2550 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  มีระบบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6.2  มีความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารย 
6.3  มีการพัฒนาแผนการดําเนินงานของภาควิชาในปการศึกษา 2550 
6.4  เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของภาควิชาใหดียิ่งขึ้น
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7.  งบประมาณ (โปรดแยกตามหมวดรายจายใหชัดเจน) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีพ พัฒนาคนใหมีความรูคู 

คุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร  กองทุนเพื่อการศึกษา หมวด 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 3,120 บาท (สามพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (14 คน x 30 บาท)  420 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (14 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท)  700 
3. คาเอกสารและวัสดุ  2,000 

รวม  3,120  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  3,120  บาท 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1.  พิจารณาหัวขอเรือ่งท่ี 
จะประชุม 

2.  ขออนุมัติโครงการ 
3.  เตรียมความพรอม 

กอนจัดสัมมนา 
4.  ดําเนินการสัมมนา 
5.  สรุปผลการสัมมนา 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  รายงานการประชุมสัมมนา 
9.2  แผนการดาํเนนิงานของภาควิชาเภสัชเคมีและเภสชัเวท ประจําป 2550 และ หลักสูตรการปรับปรงุของ 

ภาควิชาฯ 
10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการเชิงคุณภาพ 

ความสัมพันธอันดรีะหวางคณาจารย 
11.    (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา  /  อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา  (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 
12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 103 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการรวมภาคเทคโนโลยเีภสชักรรม 

3.  ผูรับผดิชอบ  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสชักรรม 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับภาระในการสอนนิสิตเภสัชศาสตร ตั้งแตชั้นปท่ี 3 ของ 

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ควบคูไปกับนิสิตเภสัชศาสตรของคณะฯ ทําใหจํานวนนิสิตท่ีจะเขาเรียนในภาคปฏิบัติการ 
แตละครั้ง มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหพื้นท่ีบางสวนในหองปฏิบัติการ เชน ในหองตอกยาเม็ด ไมเพียงพอท่ีจะรองรับ 
นิสิตไดท้ังหมด ดังนั้น เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
ผังหองปฏิบัติการใหม เพื่อใหมีพื้นท่ีมากขึ้น เพียงพอท่ีจะรองรับนิสิตไดท้ังหมด นอกจากนี้ทางภาควิชาฯ เห็นสมควร 
ใหจัดทําตูหนังสืออางอิงภายในหองปฏิบัติการ รวมท้ังจัดหาหนังสืออางอิงที่จําเปนตองใชในระหวางปฏิบัติการสําหรับ 
นิสิตเพื่อใชคนควาในระหวางการเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค 
เพื่อดําเนินการปรับปรุงหองปฏิบัติการรวมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ใหเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีเพิ่ม 

มากขึ้น 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีพื้นท่ีเพียงพอในการรองรับจํานวน 

นิสิตท่ีเพิ่มขึ้น และอาจารยผูสอนสามารถดูแลนิสิตไดอยางทั่วถึง 

7. งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีพ พัฒนาคนใหมีความรูคู 

คุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร  กองทุนเพื่อการศึกษา หมวด 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 23,000 บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถวน)
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1.  คาเดินสายไฟใหมภายในหองตอกยาเม็ด  5,000 
2.  คา breaker ตัวใหม  3,000 
3.  เครือ่งดูดฝุน  5,000 
4.  ตูหนังสือ สาํหรับเก็บหนังสอือางอิงที่จําเปนตองใชในปฏิบัติการ 

สําหรับนสิิต จํานวน 1 ตู 
4,000 

5.  คาถายเอกสารหนังสืออางองิที่จําเปนตองใชในปฏิบัติการ  3,000 
6.  มานหนาตาง สําหรับหองเก็บสารเคมียาเม็ด  3,000 

รวม  23,000  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  23,000  บาท 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. สํารวจหองปฏิบัติการ 
2. ดําเนินการ 
3. สรุป และประเมินผล 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
หองปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมท่ีมีพื้นท่ีในการรองรับนิสิตไดมากขึ้น 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการเชิงคุณภาพ 
หองปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรมท่ีมีความพรอมในการรองรับนสิิตไดมากขึ้น 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกดิขึ้นในปนี้ 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 104 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสัมมนาการจัดทําแผนการสอน และคูมือปฎิบัติการ รายวิชาชั้นปท่ี 3 หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ของภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 

3.  ผูรับผดิชอบ  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสชักรรม 

4.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยในปการศึกษา 2548 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ซึ่งในปการศึกษา 2550 นี้ นิสิตสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง กําลังจะขึ้นชั้นปท่ี 3 
ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมพรอมในการเปดรายวิชาใหม ทางภาควิชาฯ จึงไดจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทําแผนการ 
สอน และคูมือปฎิบัติการ ในรายวิชาของชั้นปท่ี 3 ของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

5. วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อจัดทําแผนการสอนของรายวิชาชั้นปท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร 

เครือ่งสาํอางที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบ 
5.2  เพื่อจัดทําคูมือปฎิบัติการ ของรายวิชาชั้นปท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร 

เครือ่งสาํอาง ท่ีภาควิชาฯ รับผิดชอบ 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เนื้อหารายวิชาและคูมือปฎิบัติการของรายวิชาชั้นปท่ี 3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร 

เครือ่งสาํอาง ท่ีภาควิชาฯ รับผิดชอบ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีพ พัฒนาคนใหมีความรูคู 

คุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร  กองทุนเพื่อการศึกษา หมวด 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,400 บาท (หาพันสี่รอยาทถวน)
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (15 คน x 2 วัน x 30 บาท)  900 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (15 คน x 2 ม้ือ x 2 วัน x 25 บาท)  1,500 
3. คาวัสดุ  3,000 

รวม  5,400  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  5,400  บาท 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. จัดสัมมนาเพื่อวางแนวทาง 
จัดทําแผนการสอน และ 
คูมือปฎิบัติการ ครั้งท่ี 1 

2. จัดทําแผนการสอน และ 
คูมือปฏิบัติการ 

3. จัดสัมมนาเพื่อจัดทําแผน 
การสอน และคูมือปฎิบัติ 
การ ครั้งที่ 2 

4. สรุป และประเมินผล 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนคณาจารยในภาควิชาเขารวมสัมมนาตลอดโครงการอยางนอยรอยละ 80 ของคณาจารยท้ังหมด 

ในภาควิชา 
9.2  แผนการสอนของรายวิชาในชั้นปท่ี 3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

ท่ีภาควิชาฯ รับผิดชอบ 
9.3  คูมือปฎิบัติการของรายวิชาในชั้นปท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

ท่ีภาควิชาฯ รับผิดชอบ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
คณาจารยในภาควิชามีสวนรวมในการวางแผนการจัดทําแผนการสอน และคูมือปฏิบัติการ
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ ผานมา 
(ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 
เนื่องจากอาจารยสวนใหญมีภารกิจมาก แมวาจะเปนชวงเวลาปดเทอม ทําใหจัดหาวัน เวลาที่สะดวกไดยากทํา 
ใหไมสามารถดําเนินการการจัดประชุมใหเสร็จสิ้นภายในวันเดียว 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 
ประชาสัมพันธและสํารวจวัน เวลา ลวงหนา และแบงการประชุมออกเปน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในชวงเดือน 
ตุลาคม 2549 เพื่อวางแผนและมอบหมายงาน และครั้งท่ี 2 ในชวงปลายเดือนมีนาคม 2550 เพื่อสรุปและ 
รวบรวมผลงาน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 105 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม ประจําป 2550 

3.  ผูรับผิดชอบ  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสชักรรม 

4.  หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ใน 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542 ปรับปรุง พ.ศ. 2545 และปรับปรุง 
พ.ศ. 2547 จํานวนท้ังสิ้น 5 รายวิชา เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาวะการณในปจจุบันท่ีนิสิตเภสัช 
ศาสตรจากมหาวิทยาลัยทุกแหง จะตองสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนั้น ทางภาควิชาจึงเห็นควรใหมี 
การปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหมีความเหมาะสมและทันสมัย และเปน 
การเตรียมความพรอมใหกับนิสิต ซึ่งในป 2550 นี้ ทางภาควิชาจะดําเนินการปรับปรุงเนื้อหา และแผนการสอน รวมท้ัง 
การพัฒนาคุณภาพของขอสอบท่ีใชในการวัดผล ใน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 153203 บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัช 
ศาสตร และรายวิชา 153422 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหคณาจารยในภาควิชาไดรับทราบปญหาจากอาจารยผูสอน และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมา 
5.2  เพื่อระดมความคิดของคณาจารยในภาควิชา ในการปรับปรุงแผนการสอนของรายวิชา 153203 บทนําทางเภสชั 

กรรมสําหรับเภสัชศาสตร และรายวิชา 153422 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4 ใหเหมาะสมและทันสมัย 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 153203 บทนําทางเภสชักรรมสาํหรับเภสัชศาสตร และรายวิชา 153422 เภสชักรรม 

สําหรับเภสชัศาสตร 4 
6.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอนของภาควิชาใหดียิ่งขึ้น 
6.3  เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดรีะหวางคณาจารยในภาควิชา
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7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีพ พัฒนาคนใหมีความรูคู 

คุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร  กองทุนเพื่อการศึกษา หมวด 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,400 บาท (หาพันสี่รอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (15 คน x 30 บาท x 2 วัน)  900 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (15 คน x 4 ม้ือ x 25 บาท)  1,500 
3. คาเอกสารและวัสดุ  3,000 

รวม  5,400  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  5,400  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เตรียมความพรอมกอนจัด 
สัมมนา 

3. ดําเนินการจัดสัมมนา 
4. ประเมินผลและ 
สรุปรายงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนคณาจารยในภาควิชาเขารวมสัมมนาตลอดโครงการอยางนอยรอยละ 80 ของคณาจารยท้ังหมดใน 

ภาควิชา 
9.2  รายงานการประชุมสัมมนา 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
คณาจารยในภาควิชาทราบปญหาในการจัดการเรียนการสอนในปท่ีผานมา และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา 

รวมท้ังมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาตางๆ ของภาควิชา
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูลจากผลการ 
ประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 106 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสัมมนาวชิาการ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม ประจําป 2550 
(เรือ่ง Recent Advances in Drug Delivery and Regulatory Issues) 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเทคโนโลยเีภสชักรรม 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานเภสัชกรรมไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการออกแบบระบบนําสงยา 

รูปแบบใหมๆ เชน นาโนพารติเคิล และไมโครพารติเคิล ซึ่งนักวิจัยท้ังในประเทศ และนานาชาติใหความสนใจอยางยิ่ง 
ท้ังนี้เนื่องจากระบบนําสงดังกลาวสามารถนําสงตัวยา หรือวัคซีนไปสูอวัยวะเปาหมาย สงผลใหเพิ่มประสทิธภิาพในการ 
รักษา ลดขนาดใชยา และลดความเปนพิษ และอาการขางเคียงอันเนื่องจากยาหรือวัคซีนเหลานั้น แตการพัฒนาระบบ 
นําสงยาเหลานี้จําเปนตองมีความรู และความเขาใจในหลักการพื้นฐาน  นอกจากนี้สิ่งท่ีสําคัญท่ีควรคํานึงถึงควบคูไปกบั 
การพัฒนาระบบนําสงยาคือ การประเมินความปลอดภัย ชีวประสิทธิภาพและชีวประสิทธิผล ดังนั้นจึงมีความจําเปน 
อยางยิ่งสําหรับนักวิจัยท่ีจะติดตามความรูและวิทยาการเหลานี้เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มพูนความรู ซึ่งจะเปน 
ประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยแกคณาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผูสนใจท่ัวไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหคณาจารย นิสิต และบุคลากรภายนอกทีส่นใจ ทราบความกาวหนาทางดานเทคโนโลยเีภสชักรรม 

รวมถึงการนําไปประยุกตใช 
5.2  เพื่อเปดโอกาสใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ในงานวิชาการ 

และงานวิจัยภายในประเทศและกับตางประเทศ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ในดานระบบนําสงยา และการนําไปใชจริงใน 

ตางประเทศ 
6.2  ผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปลีย่นความรูและประสบการณในดานงานวชิาการและงานวิจัยกับผูเชีย่วชาญจาก 

ตางประเทศ
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7.  งบประมาณ 
7.1  เงินรายไดคาลงทะเบียน จํานวน 40 คน คนละ 1,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000 บาท หักใหมหาวิทยาลัย 

10% คงเหลือ 36,000 บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถวน) 
7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด 

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 

คาใชจาย  คาลงทะเบียน  รายไดคณะฯ 
1. คาเดินทางวิทยากร  10,000 
2. คาท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 5 คน x 3 วัน)  12,000 
3. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง)  6,000 
4. คาอาหารกลางวัน (100 บาท x 70 คน)  7,000 
5. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 2 ม้ือ x 70 คน)  3,500 
6. คาวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม  4,500 

รวม  36,000  7,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  43,000  บาท 

หมายเหตุ :  หากรายรับคาลงทะเบียนไมเพียงพอกับรายจาย ภาควิชาขออนุมัติงบประมาณรายไดสนับสนุน 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เตรียมความพรอมกอนจัด 
สัมมนา 

3. ดําเนินการจัดสัมมนา 
4. สรุปและประเมินผล 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมประชุมตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ผูเขารวมประชุมไดรับความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ในดานระบบนําสงยา และการนําไปใชจริง รวมท้ัง 

รับฟงประสบการณตรงทางดานการทดสอบชีวสมมูลจากผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 
10.2  มีเครือขายความรวมมือดานงานวิจัยระหวางบุคลากรในคณะกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 
12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา /  อุปสรรคที่อาจเกดิขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 107 

2.  ช่ือโครงการ  การวิเคราะหและประเมินรายวิชาจัดการเรยีนการสอน โดยคณะกรรมการประจํา 
รายวิชา ภาควิชาเภสชักรรมปฏิบัติ ประจําป 2550 

3.  ผูรับผิดชอบ  หัวหนาภาควิชาเภสชักรรมปฏิบัติ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ในหลกัสตูร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 254 7 และปรับปรุง พ.ศ. โดยแยกแตละรายวิชาออกเปน 3 กลุมใหญ 
ตามลักษณะเนื้อหารายวิชาท่ีสอดคลองกัน ไดแกกลุมรายวิชาท่ีมีสาระเกี่ยวของทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา กลุม 
รายวิชาท่ีมีสาระเกี่ยวของกับเภสัชศาสตรสัมคม เศรษฐศาสตร บริหารและการสาธารณสุข และกลุมรายวิชาท่ีมีสาระ 
เกี่ยวของกับเภสัชกรรมคลินิก ในการพัฒนาการเรียนการสอนในแตละปนั้นแตละรายวิชาควรมีการประเมินการเรียน 
การสอน ผูสอน เนื้อหาการสอน ขอสอบและการวัดผล 

ภาควิชาจึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการเพื่อใหคณะกรรมการประจํารายวิชาในแตละกลุม ไดมีโอกาสวิเคราะห 
และประเมินเนื้อหารายวิชา รวมท้ังรูปแบบการเรียนการสอนในแตละรายวิชาท่ีมีการสอนมาแลวใหเหมาะสมและ 
ทันสมัย รวมท้ังเปดโอกาสใหอาจารยท่ีเกี่ยวขอไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อระดมความคิดของคณาจารยในภาควิชา วิเคราะห และประเมิน เนื้อหารายวิชา ผูสอน ขอสอบและ 

การวัดผล ในรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติใหเหมาะสมและทันสมัย 
5.2  เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารยในแตละกลุมรายวิชาไดแลกเปลีย่นประสบการณกัน 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
รายวิชาตางๆของภาควิชา ไดรับการวิเคราะห ประเมิน ในสวนเนื้อหารายวิชา รูปแบบการสอน ผูสอน ขอสอบ 

และการวัดผลใหเหมาะสมและทันสมัย เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีพ พัฒนาคนใหมีความรูคู 

คุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : 
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร  กองทุนเพื่อการศึกษา หมวด 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (25 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ)  1,500 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 คน x 4 ม้ือ x 25 บาท)  2,500 
3. คาเอกสารและวัสดุ  3,000 

รวม  7,000  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  7,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดโครงการ 
3. ดําเนินการปรับปรุงรายวิชา 
ตางๆ 

4. ประเมินผลและสรุปรายงาน 
หมายเหตุ  :  รูปแบบการดําเนินการ ระดมสมอง  ความคิดเห็น  อภิปรายกลุมยอย 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูเขารวมโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 ของคณาจารยในภาควิชา 

(คณาจารยในภาควิชาเภสชักรรมปฏิบัติท่ีปฏิบัติงาน 25 คน) 
9.2  ไดประมวลประมวลรายวิชาท่ีมีการปรับปรงุเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนจากการจัดโครงการสัมมนา
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11.  รับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมิน 
โครงการปที่แลว) 

ระยะเวลาในการจัดโครงการสั้น1 วัน เกินไป  ทําใหอาจารยในภาควิชาไมมีโอกาสแลกปลี่ยนความเห็นเอยาง 
เต็มท่ีและบางรายวิชาไดรับการประเมินไมครอบคลุม 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 
มีการสํารวจวัน เวลาการจัดโครงการลางหนา เพื่อใหคณาจารยสวนใหญ มากกวารอยละ 80 สามารถเขารวมใน 

โครงการ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 108 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสัมมนารายวิชาใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเภสัชวิทยาและ 
วิทยาศาสตรชีวโมเลกลุ และหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสชักรรมปฏิบัติ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ไดเสนอขอเปดหลักสูตรใหมสําหรับปการศึกษา 2550 ระดับบัณฑิตศึกษา 2 

หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมลกุล และเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
บริบาลเภสัชกรรม  แบบแผน ก 2  ซึ่งประกอบดวยการศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิตและทําวทิยานพินธไมนอย 
กวา 12 หนวยกิต  การจัดการเรียนการสอนท้ังสองหลักสูตรนี้จะมีรายวิชาใหมหลายรายวิชา ท้ังรายวิชาบังคับและ 
รายวิชาเลือกเสรี 

ภาควิชาจึงเห็นควรใหมีการจัดการสัมมนาเพื่อใหอาจารยท่ีเกี่ยวของ ระดมความคิด จัดทําประมวลรายวิชา 
(course syllabus) แผนการสอน (lesson plan) รูปแบบการสอน และกําหนดผูดูแลรายวิชา (course director)  รวมท้ังหา 
แนวทางในการแกไขปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้น 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหอาจารยท่ีเกี่ยวของไดระดมความคิด และจัดทําประมวลรายวิชา แผนการสอน รูปแบบการสอน 

และกําหนดผูดูแลรายวิชาใหม 
5.2  เพื่อใหอาจารยท่ีเกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนความคิด หาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ไดผูดูแลรายวิชา และประมวลรายวิชา แผนการสอน และรูปแบบการสอน รายวิชาใหมในหลักสูตร 

มหาบัณฑิต 
6.2  อาจารยท่ีเกี่ยวของไดเสนอความคิดเห็น และระดมความคิดในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหม 

7.  งบประมาณ (โปรดแยกตามหมวดรายจายใหชัดเจน) 
งบประมาณท้ังสิ้น 2,900 บาท ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีพ พัฒนาคนใหมีความรูคู 

คุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร



41 

สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร 
กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศกึษา งานสนบัสนนุการจัด 
การศึกษา  หมวดเงินอุดหนุน  (โครงการประชุม  อบรม สัมมนา)  จํานวน  2 ,400  บาท 
(สองพันสี่รอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (30 คน x 30 บาท)  900 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (30 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท)  1,500 
3. คาเอกสารและวัสดุ  500 

รวม  500  2,400 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  2,900  บาท 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดทําโครงการ 
3. จัดทําประมวลรายวิชา 
แผนการสอน 

4. สรุปโครงการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  อาจารยท่ีเกีย่วของเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
9.2  ไดผูดแูลรายวิชา ประมวลรายวิชา แผนการสอน และรูปแบบการสอนรายวิชาใหมในหลักสูตร 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

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

ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 109 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขาสูรั้วการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนับเปน 

ประสบการณชีวิตชวงหนึ่งที่มีความสําคัญ ความแปลกใหมของสถานที่ ระบบการศึกษา เพื่อน สังคม และสิ่งแวดลอม 
สงผลใหเกิดการเรียนรู การปรับตัว และการพึ่งพาตนเองอยางมาก ในปจจุบันสภาพสังคม  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  และ 
สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกอใหเกิดปญหาการพัฒนาอยางมากมาย เชน ปญหาดานครอบครวั ยาเสพตดิ 
และปญหาศีลธรรมซึ่งลวนแตกระทบตอชีวิตและการศึกษาของนิสิตไดโดยงาย 

ระบบอาจารยท่ีปรึกษาอันเขมแข็ง จึงเปนกลจักรท่ีสําคัญในการผลักดันใหนิสิตสําเร็จการศึกษาไดตามท่ี 
มุงหวังและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจารยท่ีปรึกษาจะทําหนาที่ใหคําปรึกษา 
ในหลาย ๆ ดาน เชน ดานการศึกษา ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ถายทอดขอมูลขาวสาร 
รวมท้ังสิทธิประโยชนท่ีนิสิตพึงทราบ การปฏิบัติตนเมื่อเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย การแนะแนวดานวิชาชีพ การเขารวม 
กิจกรรมนิสิต รวมท้ังดูแลในดานความประพฤติและดานจิตใจและดานจิตใจเม่ือนิสิตมีปญหาและตองการความ 
ชวยเหลือ 

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบอาจารยท่ี 
ปรึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายสนับสนุนการประกันคุณภาพดานการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาและดาน 
การพัฒนาทักษะและความรูในการใหคําปรึกษานิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติดานระบบ 
อาจารยท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2545 จึงเห็นสมควรใหมีการจัดโครงการพัฒนาระบบ 
อาจารยท่ีปรึกษาขึ้นเพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษามีความเขาใจและปฏิบัติหนาที่ตามคุณลักษณะของอาจารยท่ีปรกึษาท่ีด ีอยาง 
มีจรรยาบรรณ เพื่อพัฒนาและสงเสริมท้ังการศึกษาและจิตใจของนิสิตเภสัชศาสตรตลอดจนศีลธรรม และจริยธรรม 
ควบคูกันไป เพื่อการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตรที่มีคุณภาพและคุณธรรมในอนาคต โดยสอดคลองกับการดําเนินงานดาน 
ตางๆของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อยางมีประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาไดทราบถึงบทบาท หนาที่ ขอปฏิบัติของอาจารยท่ีปรึกษา 
5.2  เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบถึงเทคนิคหรอืแนวทางในการใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ 
5.3  เพื่อใหนิสิตมีความพรอมในการเรยีนรูและดํารงชีวิตในมหาวิทยาลยัไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  อาจารยท่ีปรึกษาไดทราบถึงบทบาท หนาที่ ขอปฏิบัติของอาจารยท่ีปรึกษารวมถึงเทคนิคหรือแนวทางใน 

การใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ 
6.2  นิสิตมีความรูความเขาใจเรื่องราวอันจําเปนตอการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และสามารถนําไปปฏิบัติได 

อยางเหมาะสม 
7.  งบประมาณ 

เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด 
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 13,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (600 คน x 20 บาท)  -  12,000 
2. คาเอกสารและวัสดุ  -  1,000 

รวม  -  13,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  13,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประเมินอาจารยท่ีปรึกษา 
ภาคตนและภาคปลาย 

2. ประเมินระบบอาจารยท่ี 
ปรึกษา 

3. อบรม/ทดสอบอาจารยท่ี 
ปรึกษา 

4. กิจกรรมเชือ่มความสัมพันธ 
ระหวางนิสิตและอาจารยท่ี 
ปรึกษา 

5. สรุปรายงานผลการ 
ประเมินอาจารยท่ีปรึกษา 

6.  นําผลการประเมินอาจารย 
ท่ีปรึกษาและระบบ 
อาจารยท่ีปรึกษามา 
ปรับปรุงการใหคําปรึกษา 
ในดานตางๆ แกนสิิต
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9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีรายงานผลการประเมินอาจารยท่ีปรึกษาครบทุกทาน 
9.2  มีจํานวนอาจารยท่ีปรกึษาเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวนอาจารยท่ีปรึกษานสิิต 

ท้ังหมด 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  อาจารยท่ีปรึกษาและนิสิตมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
10.2  นิสิตมีความเขาใจและเชื่อมั่นในการใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
มีผูเขารวมโครงการอบรมจํานวนนอย เนื่องจากคณาจารยมีภาระงานมาก และเคยไดรับการอบรมดานอาจารย 
ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยมาแลว 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 
12.1  อาจารยท่ีปรึกษาใหมท่ีไมเคยไดรับการอบรม ใหเขารวมการอบรมของมหาวิทยาลัย 
12.2  จัดอบรมอาจารยท่ีปรึกษาทุก 2-3 ป หรือปรับการอบรมประจําปเปนติดตามอาจารยท่ีปรึกษาดวย 

แบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 110 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการแนะแนววิชาชีพและการศกึษาตอดานเภสชัศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันวิชาชีพเภสัชกรรมมีบทบาทหลายดานในสังคมและสุขภาพ เชน งานเภสัชกรรม  โรงพยาบาล ซึ่ง 

เปนบทบาทในการปรุงยาหรือเตรียมยา และการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ งานกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ โดย 
การจัดจําหนาย พรอมท้ังใหบริการแนะนําดานยา และสุขภาพ รวมท้ังงานเภสัชกรรมในระดับอุตสาหกรรมและการ 
ควบคุมคุณภาพ 

วิชาชีพเภสัชกรรมมีทิศทางในการพัฒนาวิชาชีพท่ีเดิมมุงเนนผลิตภัณฑเปนการพัฒนางานดานเภสัชกรรม 
คลินิก ซึ่งผูปวยเปนศูนยกลางของการใหบริการและเภสัชกรรมปฏิบัติ อันนําไปสูการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม 
รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพ ในดานการบริหารงานเภสัชกรรมหรือเภสัชกิจในอีกดานหนึ่ง วิชาชีพเภสัชกรรมยังมีบทบาท 
สําคัญในการใหบริการสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพในการใหบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในชุมชนรวมกับทีมงาน 
สุขภาพในสาขาวิชาชีพอื่น 

ในแตละปการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ไดมีผลิตเภสัชกรปอนสูสังคมเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่ตามสายวิชาชพี และ 
มีจํานวนไมนอยท่ีสนใจศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรูกอนปฏิบัติงานจริง หรือศึกษาตอภายหลังจากแสวงหาประสบการณ 
ในวิชาชีพในระยะหนึ่งมากอน 

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนา 
วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาตอ เพื่อใหนิสิตเภสัชศาสตรไดมีความรูและความเขาใจในวิชาชีพและเลือกปฏิบัติงาน 
ไดอยางเหมาะสมกับตนเอง สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม  ซึ่งเปนการเตรยีมความพรอม 
ของนิสิตกอนปฏิบัติงานจริง หรือเตรียมตัวกอนการศึกษาตอ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นสมควรให 
มีการจัดต้ังหนวยแนะแนววิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตร เพื่อเปนแหลงขอมูลใหคําปรึกษาและเตรียมความ 
พรอมของนิสิตกอนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาตอ เพื่อใหเกิดการพัฒนาในวิชาชีพท่ียั่งยืนและเกิด 
ประโยชนสูงสุดตอสังคมและการสาธารณสุขตอไปในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหนิสิตไดรับขอมูลขาวสาร ท้ังในดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 
5.2  เพื่อใหคําปรกึษาแกนสิิต ท้ังในดานการประกอบอาชีพและการศกึษาตอ 
5.3  เพื่อเตรยีมความพรอมของนสิิตกอนการประกอบวิชาชีพหรือศกึษาตอ
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับการใหคําปรึกษาดานการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอดาน 

เภสชัศาสตร 
6.2  นิสิตมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสชัศาสตร 

7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด 

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 23,200 บาท (สองหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน) 
คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 

1. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 5 ชั่วโมง)  -  3,000 
2. คาเดินทางวิทยากร  -  9,000 
3. คาท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 2 คน)  -  1,600 
4. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (80 คน x 15 บาท x 2 ม้ือ)  -  2,400 
5. คาเลี้ยงรับรองวิทยากร  -  1,200 
6. คาเอกสารและวัสดุ  -  6,000 

รวม  -  23,200 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  23,200  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1.  จัดระบบการรวบรวมขอมูล 
ขาวสารดานการประกอบ 
วิชาชีพและการศึกษาตอ 
ทางเภสัชศาสตร 

2.  ประชาสัมพันธขาวสารดาน 
การประกอบวิชาชีพและ 
การศึกษาตอฯผานทาง 
โฮมเพจหรือบอรด 
ประชาสัมพันธ
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8.  แผนการปฏิบัติงาน (ตอ) 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

3.  ใหคําปรึกษาแกนิสิตดาน 
การประกอบอาชีพและ 
การศึกษาตอฯ 

4.  จัดบรรยายแนะแนววิชาชีพ 
และการศึกษาตอฯ 

5. จัดอบรมเพื่อเตรยีมความ 
พรอมสําหรับการปฏิบัติ 
วิชาชีพ การสมัครงาน 

6.  ประเมินผลโครงการ 
7.  สรุปและรายงานผลการ 

ประเมิน 
8.  พัฒนาและปรับปรุงการ 

ดําเนินงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีหนวยแนะแนววิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตร 
9.2  มีระบบการจัดเก็บขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตร 
9.3  มีการประชาสัมพันธขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสชัศาสตรผาน 

โฮมเพจและบอรดประชาสัมพันธ 
9.4  มีรายงานบันทึกการใชบรกิารแนะแนวดานตางๆ 
9.5  มีรายงานผลการประเมินการใหบริการแนะแนวดานตางๆ 
9.6  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือศึกษาตอ รวมกันมากกวารอยละ 80 
9.7  มีรายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของบณัฑิตและผูใชบณัฑิต คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิตรับทราบขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอดานเภสชัศาสตรอยางสมํ่าเสมอ 
10.2  นิสิตไดรับคําปรึกษาดานการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอดานเภสัชศาสตรอยาง  ถูกตองและ 

เหมาะสม
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11.  สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
11.1  การดําเนินงานลาชา ไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
11.2  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเชีย่วชาญเฉพาะ 
11.3  นิสิตมีภาระการฝกปฏิบัติงานเชิงวชิาชีพและกิจกรรมดานการศึกษานอกสถานท่ี ทําใหเปนอุปสรรคตอ 

การหาระยะเวลาการจัดอบรมท่ีเหมาะสม 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ในปนี้ 
จัดประชุมอบรมพรอมกัน ท้ังการแนะแนววิชาชีพและการศึกษาตอฯและอบรมเพื่อเตรยีมความพรอมสําหรับ 
การปฏิบัติวิชาชีพ



49 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 111 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการรกัษาวัฒนธรรมประเพณอีันดีงามของชาต ิ

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้นอาจเริม่มาจาก 

เอกชนหรือคณะบุคคลทําเปนตัวแบบ แลวตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอกันมา วัฒนธรรมยอมเปลี่ยนแปลงตาม 
เงื่อนไขและกาลเวลาเม่ือมีการประดิษฐหรือคนพบสิ่งใหม วิธีใหม ท่ีใชแกปญหาและตอบสนองความตองการของสงัคม 
ไดดีกวา ซึ่งอาจทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และในท่ีสุดอาจเลิกใชวัฒนธรรมเดิม ดังนั้นการรักษาหรอืธาํรงไว 
ซึ่งวัฒนธรรมเดิมจึงตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย 
อยางไรก็ดีในปจจุบันสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการรับวัฒนธรรมและสรางวัฒนธรรมใหมอยางรวดเร็ว จนใน 
บางครั้งก็ทําใหสังคมหลงลืมวัฒนธรรมไทยอันเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศไปมาก 

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของชาติไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใหนิสิตและบุคลากรภายในคณะไดตระหนักถึงความสําคัญ 
และรวมใจกันอนุรักษวัฒนธรรมไทยในดานตางๆ เพื่อใหเกิดการสืบสานและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมไทยสืบเนื่องไปใน 
อนาคต 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนกัถึงความสําคญัของ 

วัฒนธรรมประเพณไีทย 
5.2  เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอนัดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป 
5.3  เพื่อสรางความสัมพันธอันดรีะหวางบุคลากรท้ังภายในและภายนอกคณะเภสชัศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  บุคลากรภายในคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณไีทย 
6.2  การใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนรุักษวัฒนธรรมประเพณีอันดงีามของไทยอยาง 

สม่ําเสมอดวยความตระหนกัถึงความสําคัญ 
6.3  สัมพันธภาพอนัดีระหวางบุคลากรท้ังภายในและภายนอกคณะเภสชัศาสตร
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7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร  กองทุนกิจการนสิิต  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศกึษา    งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1.  สงเสริมการแตงกายแบบ 
ไทยของบุคลากร 

2.  โครงการลานกิจกรรม 
3.  กิจกรรมทําบุญตักบาตร ณ 

ลานสมเด็จพระนเรศวรฯ 
3.  รณรงคการใชภาษาไทยให 

ถูกตองและเหมาะสม 
4.  จัดประกวดรองเพลงลกูทุง 

เอกลกัษณไทย 
5.  กิจกรรมรดน้ําดําหัวเนื่องใน 

วันสงกรานต 
6.  รณรงคใหนิสิตแตงกาย 

สุภาพ เรียบรอย ถูก 
ระเบียบ 

7.  กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

8.  จัดกิจกรรมเนือ่งในวัน 
สําคัญทางศาสนาตางๆ เชน 
วันวิสาขบูชาและวัน 
เขาพรรษา 

9.  รณรงคการเขารวมกิจกรรม 
ดานวัฒนธรรมและ 
ประเพณไีทยตางๆ ท้ัง 
ภายในและนอกคณะ
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9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีจํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมท่ีคณะรวมกันจัดขึ้นอยางนอย 10 โครงการ 
9.2  บุคลากรและนสิิตคณะเภสชัศาสตรเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมไทยในทุก 

โครงการอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนผูเขารวมโครงการท่ีกําหนดไว 
9.3  มีรายงานการประเมินผลการดําเนินโครงการ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิตและบุคลากรตระหนักถงึคุณคาของการอนรุักษวัฒนธรรมไทย 
10.2  นิสิตและบุคลากรใหความรวมมืออนรุักษวัฒนธรรมไทยอยางสม่ําเสมอ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการ 
ปที่ผานมา 

11.1  มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมจํานวนนอยเนื่องจากภาระงานและการเรยีนการสอนมาก 
11.2  การประชาสัมพันธโครงการยงัไมท่ัวถึงและขาดความนาสนใจ 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

12.1  ประชาสัมพันธโครงการลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 
12.2  สํารวจความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรเพื่อทราบถึงปญหาและแนวทางการแกไข
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 112 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการฝกอบรมนสิิตเพือ่พัฒนากิจกรรมสโมสรนสิิต 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมของนิสิตนับเปนสวนหนึ่งของการพัฒนานิสิตคูกับการพัฒนาดานการศึกษา นิสิตท่ีมีคณุภาพจึง 

จําเปนตองมีความรูท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม นิสิตคณะเภสัชศาสตรมีการจัด 
กิจกรรมนิสิตภายใตการดําเนินการของสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร การจัดอบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมนสิติจะชวยใหนสิติได 
รูจักขั้นตอนการทํางานและสามารถปฏิบัติจริงไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการเรียนรู การวางแผนและการ 
ดําเนินการตามขั้นตอนอยางเหมาะสมพรอมท้ังสามารถเรียนรูปญหาท่ีเกิดขึ้นและสามารถแกไขได  ฝายกิจการนิสิต 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการฝกอบรมนิสิตเพื่อพัฒนากิจกรรมสโมสร 
นิสิต  จึงเห็นควรใหมีการจัดอบรมดังกลาวขึ้นเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของนิสิตลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดทราบถึงการบริหารโครงการและงบประมาณ โครงการกิจกรรมนิสิต คณะ 

เภสชัศาสตร 
5.2  เพื่อจัดทําแผนงานและโครงการตาง ๆ ในงานกิจกรรมนิสิต ของคณะเภสชัศาสตรตลอดป 2550 
5.3  เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดทราบถึงปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาของแตละฝายในสโมสร 

นิสิต คณะเภสชัศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตไดเขาใจถึงโครงสรางและหนาท่ีของคณะกรรมการสโมสรนิสิตเพื่อการบริหารกิจกรรมให มี 

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นรวมถึงไดรับความรูดานการบริหารงานกิจกรรมนิสิต ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 
ของแตละฝาย เพื่อจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2550 อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 

7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด 

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 6,800 บาท (หกพันแปดรอยบาทถวน)
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (80 คน x 30 บาท)  -  2,400 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (80 คน x 15 บาท x 2 ม้ือ)  -  2,400 
3. คาเอกสารและวัสดุ  -  2,000 

รวม  -  6,800 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  6,800  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1.  เสนอขออนุมัตโิครงการ 
และงบประมาณ 

2.  ประชุมคณะกรรมการเพือ่ 
วางแผนและมอบหมาย 
หนาที่รับผิดชอบ 

3.  ดําเนนิงานโดยบรรยาย โดย 
ผูทรงคุณวุฒแิละประชุม 
กลุมยอยเพือ่เขยีนโครงการ 

4.  ประเมินผล สรุปผล 
5.  ติดตามประเมินผลการ 

ทํางานของสโมสร 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีนิสิตเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 50 ของจํานวนคณะกรรมการสโมสรในคณะเภสัชศาสตร 
9.2  มีแผนงานและรางโครงการตาง ๆ ในงานกิจกรรมนิสิต ของคณะเภสชัศาสตรตลอดป 

2550 ครบทุกโครงการ 
10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 

10.1  นิสิตเขาใจถึงโครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
10.2  นิสิตสามารถบริหารโครงการท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการ 
ปที่ผานมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในปนี้
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 113 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนากิจกรรมนสิิต 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
วิสัยทัศนการพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9  (พ.ศ.2545-2549)  คือ “สถาบันอุดมศึกษาผลิต 

บัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีสติปญญา ใฝการความรู นึกคิดอยางเปนระบบ มีจิตสํานึกและศักยภาพในการสรางงาน 
บุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและเอื้ออาทรตอสังคม 
ตระหนักในคุณคาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น สุขภาพดี และมีความเปนสากล” การจัดกิจกรรมของนิสิตนับเปน 
การสนองนโยนายการพัฒนานิสิตคูกับการพัฒนาดานการศึกษา นิสิตท่ีมีคุณภาพจึงจําเปนตองมีความรูท้ังทางทฤษฎี 
และการปฏิบัติ และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรไดสงเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการ 
สงเสริมวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ สงเสริมสุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการ 
บําเพ็ญประโยชนอยางครบถวน ท้ังนี้กิจกรรมนิสิตจะชวยใหนิสิตมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีการพัฒนาความคดิ มี 
ทักษะในการงานและสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและคุณธรรมท่ีดีงามท้ังในวิชาชีพและสังคม และมี 
ความสัมพันธอันดีกับผูอื่น 

ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพฒันากจิกรรมนสิติ 
ตามวิสัยทัศนการพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ท้ังนี้เปนสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
ตนเองและการทํางานเปนกลุมใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหมี 
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตเภสัช-ศาสตรขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตเภสัชศาสตรท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรม 
และฝายกิจการนิสิต 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  สงเสริมกิจกรรมเพื่อพฒันาตนเองและการทํางานเปนกลุมใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการจัด 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
5.2  สงเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการสงเสริมวิชาการ สงเสริมคณุธรรม จรยิธรรมและบุคลิกภาพ สงเสริม 

สุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพญ็ประโยชนอยางครบถวน 
5.3  สนับสนนุใหนิสิตมีความคิดริเริ่มในการสรางกิจกรรมใหม และพัฒนากิจกรรมเดิมท่ีมีอยูใหเปนไปใน 

แนวสรางสรรค
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5.4  สงเสริมใหมีการพัฒนาศกัยภาพและทักษะในการทํากิจกรรมแกนิสิต ปลูกฝง และพฒันาบุคลกิภาพ 
จริยธรรมและคุณธรรมท่ีดีงามท้ังในวิชาชีพและสังคมแกนิสิต 

5.5  เสริมสรางใหนสิิตไดตระหนกั และรักในบทบาทวิชาชีพเภสชักรรม 
5.6  เสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางนสิิต นิสิตกับคณาจารย และคณะเภสชัศาสตรกับบัณฑิต 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
บัณฑิตเภสัชศาสตรมีคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทอันดีงาม เขาใจวิถีการดําเนินชีวิตและภูมิปญญาพื้นบาน 

ของไทย และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการทํางานในฐานะเภสัชกรอยางสอดคลองกับความ 
ตองการของสังคมและวิชาชีพเภสัชกรรม รวมท้ังสามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ รบัฟงความคดิเห็นของ 
ผูอื่นและจัดระบบการทํางานโดยมีการแบงเวลาอยางเหมาะสมโดยอาศัยพื้นฐานการทํากิจกรรมกลุม โดยนิสิตจะ 
ดําเนินการและเรียนรูการทํากิจกรรมเอง ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมและฝายกิจการนิสิต 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

ดานเสริมสรางทักษะและประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.  โครงการแนะแนวการเรียน 
และสงเสริมวิชาชีพ 
2. โครงการคายเยาวชนฤดูรอน 
3. โครงการสัปดาหเภสชักรรม 
4.โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 
ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ถูกตอง 
5.โครงการปฐมนเิทศนสิิต 
และกินยาหมอ 
6.โครงการรับนองสโมสร 
นิสิตเภสชัศาสตรแหงประเทศ 
ไทย (สนภท.)
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8.  แผนการปฏิบัติงาน (ตอ) 
ตารางการปฏิบัติงาน กิจกรรม 

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

7.โครงการประชุมเชียร 
8. งานวันรับปริญญา 
9. งานวันขึ้นปใหม 
10. โครงการสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมนิสิต 
ดานบําเพ็ญประโยชนและพัฒนาสังคม 
11. โครงการคายเภสชัฯ อาสา 
พัฒนา 
12 .โครงการบําเพญ็ประโยชน 
และอนรุักษสิ่งแวดลอม 
ดานสงเสริมสุขภาพและการกีฬา 
13. งานกฬีาเภสชัสัมพันธ 
14.งานกฬีาสัมพันธเภสชั 
15. งานกฬีา Health Sciences 
16.งานกฬีามหาวิทยาลัย 
ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
17.โครงการไหวครแูละทําบุญ 

คณะฯ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนสิิตตอจํานวนนักศกึษาทั้งหมด 

อยางนอยรอยละ 4 ขึ้นไป 
9.2  รายงานการประเมินผลการดําเนินโครงการ 
9.3  จํานวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิตตระหนักถึงความสาํคัญของการเรยีนรูการทํางานผานการทํากิจกรรมในโครงการตางๆ 
10.2  นิสิตใหความสนใจ เรียนรูและสรางประสบการณชีวิตจากการทํากิจกรรมอยาง 

สรางสรรค
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการ 
ปที่ผานมา 

11.1  จํานวนนิสิตเขารวมในบางโครงการนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
11.2  ขาดการประสานงานที่ดีในบางโครงการ 
11.3  การจัดกิจกรรม/โครงการมีความลาชา เนือ่งจากนสิิตมีภาระการศกึษามาก 
11.4  การสรุปประเมินผลโครงการมีความลาชา เนื่องจากนสิิตมีภาระการศกึษามาก 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

12.1  จัดเตรียมโครงการตางๆ ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน และประชาสัมพันธกอนการจัดโครงการอยางนอย 
1 สัปดาห 

12.2  กระตุนสํานึก ชกัชวน และชี้ใหเห็นความสําคญัของการจัดกิจกรรม 
12.3  สงเสริมรูปแบบการจัดกิจกรรมชมรมซึ่งนสิิตมีความสนใจ แทนบางกิจกรรมท่ีนสิิตใหความสนใจ 

นอยกวา
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 114 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสนับสนุนและพัฒนาชมรมนิสิตเภสชัศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดสงเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการสงเสริมวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 

บุคลิกภาพ สงเสริมสุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพ็ญประโยชนอยางครบถวน  โดยสอดคลอง 
กับวิสัยทัศนการพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) การจัดกิจกรรมของนิสิตนับเปนการ 
สนองนโยนายการพัฒนานิสิตคูกับการพัฒนาดานการศึกษา นิสิตท่ีมีคุณภาพจึงจําเปนตองมีความรูท้ังทางทฤษฎีและ 
การปฏิบัติ และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม โดยทั้งนี้กิจกรรมนิสิตจะชวยใหนิสิตมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ 
มีการพัฒนาความคิด มีทักษะในการงานและสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและคุณธรรมท่ีดีงามท้ังในวิชาชีพ 
และสังคม และมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่น 

อยางไรก็ดีนอกจากกิจกรรมตางๆ ของทางคณะและมหาวิทยาลัยแลว นิสิตยังมีความตองการจัดกิจกรรมท่ี 
ตนเองรักและมีความพอใจโดยใชเวลาวางจากการศึกษาเลาเรียนมาดําเนินกิจกรรม      ดังกลาวเปนกลุมยอยในรูปชมรม 
ซึ่งในปจจุบัน ชมรมตางๆ ของนิสิตเภสัชศาสตรยังขาดความชัดเจนเนื่องจากยังขาดระบบการดําเนินการท่ีเหมาะสม 
ดังนั้นฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพฒันากจิกรรมนสิติใน 
รูปแบบการจัดต้ังชมรม จึงเห็นควรใหมีการสนับสนุนการจัดต้ังและจัดระเบียบชมรมของนิสิตเภสัชศาสตรขึ้น เพื่อให 
การดําเนินกิจกรรมชมรมไดรับการพัฒนา ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาชมรมและฝายกิจการนิสิต ท้ังนี้เพื่อ 
สงเสริมใหนิสิตไดจัดกิจกรรมอยางเหมาะสมและใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลจากยาเสพติดและกิจกรรมอื่นท่ี 
ไมเหมาะสม 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  สงเสริมกิจกรรมเพื่อพฒันาตนเองและการทํางานเปนกลุมใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการจัด 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
5.2  สงเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการสงเสริมวิชาการ สงเสริมคณุธรรม จรยิธรรมและบุคลิกภาพ สงเสริม 

สุขภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบําเพญ็ประโยชนอยางครบถวน 
5.3  สนับสนนุใหนิสิตมีกิจกรรมนอกเวลาที่เหมาะสมและผอนคลายความเครียด นอกเหนือจากกิจกรรมของ 

ทางคณะและมหาวิทยาลัย 
5.4  สงเสริมใหมีการพัฒนาศกัยภาพและทักษะในการทํากิจกรรมแกนิสิตอนัเปนพื้นฐานในการทํางาน 
5.5  เสริมสรางความสัมพันธอันดกีับผูอื่น
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
บัณฑิตเภสัชศาสตรที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทอันดีงาม เขาใจวิถีการดําเนินชีวิตและภมิูปญญาพืน้บาน 

ของไทย และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการทํางานในฐานะเภสัชกรอยางสอดคลองกับความ 
ตองการของสังคมและวิชาชีพเภสัชกรรม รวมท้ังสามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ รบัฟงความคดิเห็นของ 
ผูอื่นและจัดระบบการทํางานโดยมีการแบงเวลาอยางเหมาะสมโดยอาศัยพื้นฐานการทํากิจกรรมกลุม โดยนิสิตจะ 
ดําเนินการและเรียนรูการทํากิจกรรมดวยตนเอง ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาชมรมและฝายกิจการนิสิต 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1.  โครงการจัดต้ังชมรมใหม 
เชน พุทธศิลป 

2.  แตละชมรมเสนอขออนุมัติ 
โครงการและงบประมาณ 

3.  แตละชมรมประชุม 
คณะกรรมการเพือ่วางแผน 
และมอบหมายหนาที่ 
รับผิดชอบ 

4.  จัดกิจกรรมตามโครงการท่ี 
ไดรับอนุมัติและสงเสริม 
การจัดกิจกรรมของคณะ 
หรือมหาวิทยาลยั 

5.  ประเมินผล สรุปผลและ 
รายงานการดําเนินกิจกรรม
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8.  แผนการปฏิบัติงาน (ตอ) 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

6.  นําผลการประเมินผลการ 
ทํางานของชมรมตลอดป 
มาปรับปรุงและเสนอ 
แนวทางการแกไขสําหรับ 
ปตอไป 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีชมรมท่ีไดรับการอนุมัติและมีการดําเนินกิจกรรมครบทุกชมรม 
9.2  มีรายงานการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมชมรม 
9.3  มีจํานวนนิสิตท่ีเขารวมเปนสมาชิกประจําชมรมอยางนอย 30 คน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิตตระหนักถึงความสาํคัญของการเรยีนรูการทํางานผานการทํากิจกรรมชมรมและใชเวลาวางใหเปน 

ประโยชน 
10.2  นิสิตใหความสนใจ เรียนรูและสรางประสบการณชีวิตจากการทํากิจกรรมชมรมอยาง 

สรางสรรคและมีอสิระทางความคิด 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
11.1  การจัดกิจกรรมในบางชมรมจึงมีความลาชาเนื่องจากนิสิตมีภาระดานการเรียนมาก 
11.2  ปริมาณโครงการในแตละชมรมมีปริมาณมากนอยตางกันมากเกินไป 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

ประธานสโมสรและประธานชมรมรวมวางแผนการจัดโครงการในแตละชมรมรวมกัน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 115 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการประเมินกิจกรรมนสิิตและการดําเนินงานฝายกิจการนิสิต 
เพื่อการพัฒนางานฝายกิจการนสิิต 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
ในละโครงการท่ีนิสิตเภสัชศาสตรไดจัดขึ้นสวนใหญ มักไดรับการประเมินโดยนิสิตและผูเขารวม 

โครงการ อยางไรก็ดี ยังขาดขอมูลการประเมินโครงการจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการและฝาย   กจิการนสิติ 
ซึ่งขอมูลดังกลาวก็นับวาเปนภาพสะทอนในอีกดานหนึ่งซึ่งจะชวยในการพัฒนากิจกรรมในครัง้ตอๆ ไปของ 
นิสิตใหมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อใหการดําเนินงานดานกิจการนสิติไดรบัการ 
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพตรงกับแนวทางการดําเนินงานของคณะ ฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นควรใหมีการจัดการประเมินการดําเนินงานแตละโครงการและภาพรวมการ 
ดําเนินงานของโครงการภายใตการดําเนินงานของสโมสรนิสิต กิจกรรมภายใตการดําเนินงานของชมรม 
และการดําเนินงานภายในฝาย โดยคณะกรรมการกิจการนิสิต ตัวแทนนิสิตและคณะ เพื่อนําผลการประเมิน 
ท่ีไดมาเปนภาพสะทอนในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อประเมินและสรุปภาพรวมการดําเนินงานของแตละกิจกรรมนิสิต 
5.2  เพื่อประเมินและสรุปภาพรวมการดําเนินงานของฝายกิจการนสิิต 
5.3  เพื่อนําผลการประเมินและภาพรวมท่ีได จัดเตรียมเปนรายงานเพื่อใชในการพฒันาการ 

ดําเนินงานของฝายฯ ตอไป 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ภาพสะทอนการดําเนินงานของสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร ชมรม และฝายกิจการนิสิต คณะเภสัช 

ศาสตร เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ ใหมีความเหมาะสมตอไป
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7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (20 คน x 15 บาท)  -  300 
2. คาเอกสารและวัสดุ  -  1,700 

รวม  -  2,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  2,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1.  เสนอขออนุมัตโิครงการ 
และงบประมาณ 

2.  ประชุมคณะกรรมการเพือ่ 
วางแผนการดําเนินงาน 

3. ประเมินผลโครงการโดย 
อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรม 
และฝายกิจการนสิิต 

4.  ประเมินผล สรุปภาพรวม 
การดําเนินกิจกรรมนิสิต 
และการดาํเนนิงานของฝาย 

5.  สรุปและประเมินโครงการ 
พรอมแนวทางการพัฒนา 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนคณะกรรมการกิจการนิสิตเขารวมโครงการมากกวารอยละ 60 พรอมตัวแทนนสิิต 
9.2  รายงานการประเมินโครงการนิสิต กิจกรรมชมรมและผลการประเมินฝายกิจการนิสิต 

พรอมแนวทางการแกไข
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10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  การดําเนินการจัดโครงการของนสิิตมีระบบมากขึ้นและไดรับการพฒันาอยางตอเนื่อง 
10.2  การดําเนินงานของฝายกิจการนิสิต มีระบบและไดรับการพัฒนาอยูเสมอ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการ 
ปที่ผานมา 

การดําเนินกิจกรรมทําไดไมเต็มท่ี เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระงานมากและมีเวลาวางไมตรงกัน 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

แจงกําหนดการประชุมลวงหนาในระยะเวลาที่นานขึ้น หรอืใชการเสนอความเห็นผานแบบแสดง 
ความคิดเห็นเบื้องตน



64 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 116 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการปจฉิมนิเทศนสิิตเภสัชศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีดานตาง ๆ อยาง 

ไมหยุดนิ่ง สงผลถึงภาพลักษณของบัณฑิตในยุคปจจุบัน ท่ีสังคมในประเทศคาดหวังจะตองเปนผูท่ีรอบรู ใฝ 
รู ใฝเรียน ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน เปนบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 
เพื่อจะใชควบคุมตนเองใหใชความรูไปในทางที่ถูกตอง และกระแสดังกลาวทําใหบทบาทของเภสัชกรซึ่ง 
เปนวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข จําเปนท่ีบัณฑิตเภสัชศาสตรจะตองเปน 
บัณฑิตท่ีคิดเปนและมีการพัฒนาความคิด เพื่อนําไปปรับใชกับตนเองใหดํารงชีวิตและพัฒนาวิชาชีพใน 
สังคมได 

ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 ขึ้น เพื่อ 
เปนการเตรียมความพรอมในการประกอบวิชาชีพ และเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ฝกการทํางานเปน 
กลุม และเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะเภสัชศาสตรกับนิสิตท่ีกําลังจะจบการศึกษาในป 
การศึกษา 2550 นี้ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเตรยีมความพรอมในการประกอบวิชาชีพของนสิิตท่ีกําลังจะจบการศึกษา 
5.2  เพื่อสรางเสริมคณุธรรมและจริยธรรมใหแกนสิิตท่ีกําลงัจบการศึกษา 
5.3  เพื่อสรางความสัมพันธอันดรีะหวางคณะเภสชัศาสตรกับนิสิตเภสัชศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตชัน้ปท่ี 6 ของคณะเภสัชศาสตรไดรับแนวทางในการดาํเนนิชีวิต 
6.2  นิสิตฯ มีการพฒันาทางดานคณุธรรม จรยิธรรม และบุคลกิภาพ 
6.3  นิสิตฯ สามารถทํางานรวมกนัเปนกลุมได 
6.4  นิสิตฯ มีความสัมพันธอนัดีตอกัน และตอคณะเภสชัศาสตร
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 120,000บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาท 
ถวน) 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
และงบประมาณ 

2.  แตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
วางแผนและมอบหมาย 
หนาที่รับผิดชอบ 

4.  ติดตามผลการจัดเตรียม 
โครงการ 

5.  ดําเนินโครงการ 
6.  สรุป ประเมินโครงการ 

และแนวทางในการดําเนิน 
โครงการตอเนื่อง 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  นิสิตชัน้ปท่ี 6 เขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิตชัน้ปท่ี 6 คณะเภสัชศาสตรไดรับแนวทางในการดําเนนิชวิีตท่ีถูกตอง 
10.2  นิสิตฯ ตระหนักถงึความมีคุณธรรม จริยธรรม และความสําคญัของการพัฒนา 

บุคลิกภาพ 
10.3  นิสิตฯ เกิดความสัมพันธอนัดีตอกัน และตอคณะเภสชัศาสตร
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

เนื่องจากการจัดกิจกรรมนอกสถานที่คอนขางไกล ทําใหมีคาใชจายสูงเกินงบประมาณท่ีตั้งไวและ 
เปนสวนท่ีนสิิตตองชําระเพิ่มเอง 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

เสนอแนะใหนิสิตจัดกิจกรรมในสถานที่ท่ีไมไกลมากนัก เพื่อลดคาใชจาย
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 117 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการเกียรติบัตรนสิิตเรยีนดี นิสิตนกักิจกรรม 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตนักเรียนมัธยมเขาสูชีวิตนิสิต 

มหาวิทยาลัย เปนผลใหเกิดการปรับตัวท้ังดานสังคม อารมณและจิตใจ การศึกษาเปนเรื่องของการเรียนรู 
และอาศัยพัฒนาการ การท่ีนิสิตตั้งใจศึกษา มีพัฒนาการดานการเรียน และไมละเลยการเขารวมกิจกรรม อนั 
เปนพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพและการเรียนรูการทํางานเปนหมูคณะ จึงเปนสิ่งที่นายกยองและประกาศ 
เกียรติคุณใหเปนแบบอยาง 

ดังนั้นฝายกิจการคณะเภสัชศาสตรจึงไดจัด “โครงการเกียรติบัตรนิสิตเรียนดีและเกียรติบัตรนิสิต 
นักกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปงบประมาณ 2550” ขึ้นเพื่อสนับสนุนใหนิสิตเภสัช 
ศาสตรท่ีมีผลการเรียนดีไดมีกําลังใจในการศึกษา และสงเสริมใหนิสิตไดรูจักพัฒนากิจกรรม อันเปน 
ประโยชนตอสวนรวม และรูจักฝกฝนตนเองใหเปนบุคคลอันเปนประโยชน ประพฤติปฏิบัติแตคุณงาม 
ความดี เพื่อเปนการยกยองเกียรติคุณและเปนแบบอยางที่ดีตอไป นอกจากนี้ยังเปนการปฏิบัติงานสนองตอบ 
ตอพันธกิจของคณะเภสัชศาสตรในพันธกิจดานการเปนคณะท่ีกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการและความเปน 
สากล โดยการสนับสนุน สงเสริมการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเปนท่ีพึ่งพาของ 
สังคมท้ังในระดับชุมชนในทองถิ่น สังคม ประเทศ และนานาชาติ อีกท้ังสงเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
เพื่อเกื้อกูลตอการพัฒนารางกายและจิตใจใหถึงพรอมดวยกัน โดยจะสามารถสรางบัณฑิตใหมีองคความรู 
และความพรอมในเชิงปญญาที่จะมีสวนรวม ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ใหเกิดขึ้นในอนาคต โดย 
ใหนิสิตมีอิสระในการสรางสรรคกิจกรรมและมีอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูใหคําแนะนํา 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อสนับสนนุใหนิสิตเภสชัศาสตรท่ีมีผลการเรยีนดไีดมีกําลงัใจในการศึกษาและเปน 

แบบอยางที่ดีแกนิสิตเภสชัศาสตรทานอืน่ๆ 
5.2  เพื่อสงเสริมนสิิตท่ีทํากิจกรรมอนัเปนประโยชนตอทางคณะและสวนรวมไดมีกาํลังใจในการ 

ทํากิจกรรมและเปนแบบอยางที่ดีในการเรยีนรู
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตเภสชัศาสตรท่ีมีผลการเรยีนดีมีกําลังใจในการศกึษา 
6.2  นิสิตท่ีทํากิจกรรมอนัเปนประโยชนตอทางคณะและสวนรวมไดมีกําลังใจในการทํากิจกรรม 
6.3  มีนิสิตตนแบบดานการเรียนและกิจกรรมท่ีเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตเภสชัศาสตรทานอืน่ๆ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (กิจการนิสิต) จํานวน 18,000 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาท 
ถวน) 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เสนอขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณ 

2.แตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
วางแผนและมอบหมาย 
หนาที่รับผิดชอบ 

4.คัดเลือกนิสิตท่ีมีผลการเรยีน 
ดีและนิสิตนกักิจกรรมเพือ่ 
รับประกาศนยีบัตรและ 
ทุนการศึกษา 

5.ประกาศผลการคัดเลอืกและ 
มอบประกาศนียบัตรและ 
ทุนการศึกษาในวันไหวครู 

6. สรุป ประเมินโครงการและ 
แนวทางในการดําเนิน 
โครงการตอเนื่อง
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9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  นิสิตท่ีผลการเรียนตัง้แต 3.50 ขึ้นไปไดรับเกียรติบัตรนิสิตผูมีผลการเรยีนดีครบทุกคน 
9.2  นิสิตท่ีทํากิจกรรมระดับคณะผานเกณฑมาตรฐานและระดับดเีดนไดรับเกยีรติบัตร และระดับ 

ยอดเยีย่มไดรับเกยีรติบัตรและทุนการศึกษาครบทุกคน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1 นิสิตท่ีไดรับเกียรติบัตรมีความภาคภูมิใจและมุงม่ันท่ีจะศึกษาเลาเรียน หรือทํากิจกรรมอยาง 

ตอเนื่อง 
10.2 นิสิตรับทราบถึงความใสใจตอนสิิตของทางคณะฯ และมีความภาคภูมิใจในคณะฯ และ 

สถาบัน 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 118 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานยอย  คณะเภสชัศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปการศึกษา 2549 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายนโยบายและแผน  หนวยประกนัคุณภาพการศกึษา  และหนวยงานยอยใน 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลยันเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

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

ตามองคประกอบท่ี 9  ดัชนีท่ี 9.1  รวมท้ังมาตรฐานท่ี 8  ตัวบงชี้ท่ี 8.1  ของการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาระดับคณะวิชา  ของหนวยประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิชาควรจัดใหมี 
กิจกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานยอยทุกหนวยงานอยางนอยปละ 1  ครั้ง  ดังนั้น เพื่อเปนการ 
ตอบสนองตอนโยบายดังกลาว   อีกทั้งเปนการกระตุนจิตสํานึกดานการประกันคุณภาพและการพัฒนางาน 
อยางเปนระบบ  คณะเภสัชศาสตร จึงจัดใหมีโครงการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานยอย คณะเภสัช 
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปการศึกษา 2546  เพื่อใหหนวยงานยอยทุกหนวยงานในคณะเภสัชศาสตร อนั 
ไดแก (1) ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (3) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
(4) สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองและไดรับการตรวจติดตาม 
และประเมินผลการประกันคุณภาพ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหหนวยงานยอยทุกหนวยงานในคณะเภสชัศาสตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment Report, SAR) ปการศกึษา 2549 
5.2  เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการประกนัคุณภาพของหนวยงานยอยทุกหนวยงานใน 

คณะเภสัชศาสตร
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ทุกหนวยงานยอยในคณะเภสัชศาสตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 
6.2  ทุกหนวยงานยอยไดรับการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคณุภาพ 
6.3  ทุกหนวยงานยอยเกิดความตระหนักในเรือ่งการประกันคณุภาพและถือเปนสวนหนึง่ของ 

การปฏิบัติงาน 
6.4  ทุกหนวยงานยอยเกิดการพัฒนางานอยางเปนระบบ  ตามกระบวนการ Plan-Do-Check-Act 

7.  งบประมาณ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
27,600 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (1,500 บาท * 1 วัน * 12 คน)  -  18,000 
2. คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ (100 บาท * 6 วัน * 12 คน)  -  7,200 
3. อาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ (25 บาท * 12 คน * 8 ม้ือ)  -  2,400 
4. คาเอกสารและวัสดุ  1,000  - 

รวม  1,000  27,600 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  28,600  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1.  ประสานงานกับ 
หนวยงานยอยเพือ่ 
เตรยีมการรับการประเมิน/ 
ตรวจสอบ: รายงานการ 
ประเมินตนเอง  เอกสาร 
หลักฐานตางๆ
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8.  แผนการปฏิบัติงาน (ตอ) 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

2. ประสานงานเชิญ 
กรรมการประเมิน/ 
ตรวจสอบ 

3. ดําเนินการประเมิน/ 
ตรวจสอบหนวยงานยอย 
(6 หนวยงาน หนวยงาน 
ละ 1 วัน) 

4. สรุปและรายงานผลการ 
ประเมิน/ตรวจสอบแกผู 
ท่ีเกี่ยวของ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีรายงานการประเมินตนเองของทุกหนวยงานยอย  ปการศึกษา 2549 ของทุกหนวยงานยอย 
9.2  มีรายงานการประเมิน / ตรวจสอบของทกุหนวยงานยอย  ปการศกึษา 2549 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

ดัชนีและเกณฑท่ีใชในการประเมินยังไมครอบคลุม (ขอมูลยอนกลับจากผูประเมิน) 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

12.1  จัดประชุมผูท่ีเกี่ยวของเพือ่ปรับปรุงดชันีและเกณฑประเมิน และสรางความเขาใจรวมกัน 
12.2  จัดกิจกรรมใหครบถวนทุกหนวยงานยอย
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป  2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 119 

2.  ช่ือโครงการ  การพฒันาระบบการติดตามและประเมินผลภายใน การดําเนินงานตามแผนยุทธ- 
ศาสตร 5 ป คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550-2554 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายนโยบายและแผน/ ฝายนโยบายและ แผน 

4.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรไดมีการจัดทําแผนกลยุทธ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 

2550-2554 พรอมท้ังไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําปนัน้ ประกอบกบัผล 
การประเมินการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 9 คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2545-2549) และแผนปฏิบัติการประจําป พบวาจะเนนหนักการติดตามและ 
ประเมินจํานวนโครงการท่ีสามารถทําแลวเสร็จ  โดยยังไมมีการประเมินผลในสวนของผลลัพธที่ไดจากการ 
ดําเนินโครงการมากนัก เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางเต็มในการบริหารเชิงกลยุทธ  จึงควร 
พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลภายใน การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อันจะเปนกลไกหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มประสิทธภาพของระบบการ 
ประกันคุณภาพภายการศึกษาของคณะฯ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อจัดต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลภายใน การดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

5 ป (พ.ศ. 2550-2554) คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
5.2  เพื่อพัฒนาแนวทาง/ระบบ/กลไกการติดตามและประเมินผลภายในฯ 
5.3  เพื่อติดตามและประเมินผลภายใน การดาํเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2550- 

2554) 
5.4  เพื่อเผยแพรความรูและประสบการณดานการติดตามและประเมินผลภายในแกบุคลากร 
5.5  เพื่อเผยแพรความรูและประสบการณดานการประกันคณุภาพการศกึษาแกบุคลากร 
5.6  เพื่อพัฒนาทักษะดานการติดตามและประเมินผลภายในแกบุคลากร
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
มีแนวทางท่ีชัดเจนในการการติดตามและและประเมินผลภายใน การดําเนินงานตามแผนยุทธ 

ศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2550-2554)  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  อยางเปนระบบ/มีประสิทธผล/ 
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนขอมูลยอนกลับใหผูบริหารใชในการบริหารงานคณะ 

7.  งบประมาณ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 4,500 บาท (สี่พันหารอยบาทถวน) 
7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
9,200 บาท (เกาพันสองรอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
ครั้งที่ 1 
1. คาอาหารกลางวัน (70 คน x 30 บาท)  2,100 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (70 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ)  3,500 
3. คาวัสดุ  1,500 
ครั้งที่ 2 - 4 
4. คาอาหารกลางวัน (15 คน x 30 บาท x 3 ครั้ง)  1,350 
5. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (15 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 3 ครัง้)  2,250 
6. คาวัสดุ  3,000 

รวม  4,500  9,200 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  13,700  บาท
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประชุมเพื่อหาแนวรวมและ 
จัดต้ังคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลภายในฯ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา 
แนวทางการติดตามและ 
ประเมินผลภายในฯ 

3. จัดทํารายงาน และเสนอตอ 
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติแนวทางการ 
ติดตามและประเมินผลภายใน 

4. ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลภายในฯ 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ 
ติดตามและประเมินผลภายใน 

6. รายงานผลการติดตามและ 
ประเมินผลภายในฯ ตอ 
คณะกรรมการประจําคณะ 

7. จัดทํารายงานสรุปการ 
ดําเนินงานโครงการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลภายในฯ 
9.2  แนวทางการติดตามและประเมินผลภายในฯ 
9.3  บันทึกรายงานการติดตามและประเมินผลภายในฯ 
9.4  รายงานสรุปการดําเนินงานโครงการ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  มีการติดตามและประเมินผลภายในตามแนวทาง/ระบบ/กลไกท่ีพัฒนาขึ้น 
10.2  มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําคณะ
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 120 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมการจัดการองคความรูในองคกร (Knowledge Management : 
KM) 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการประจําคณะ และฝายนโยบายและแผน 

4.  หลักการและเหตุผล 
สังคมไทยในปจจุบันกําลังตื่นตัวกับการพัฒนาองคความรูความสามารถ และขอมูลขาวสาร เพราะ 

เชื่อวาการท่ีคนในสังคม องคกร หรือชุมชนมีความรูและสามารถใชความรูไดอยางเหมาะสมจะกอใหเกิด 
ผลงาน สราง นวัตกรรมใหม ๆ ใหแกหนวยงานและสังคม นอกจากนี้ยังสามารถแกไขปญหาอุปสรรคและ 
เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันยิ่งขึ้น   ดังนั้น การจัดการองคความรูในองคกร (Knowledge 
Management : KM) จึงเปนเรื่องท่ีหลายองคกรใหความสําคัญและจัดใหมีกิจกรรมดังกลาว เพื่อสงเสริมให 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการองคความรูในองคกร โดยไดมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ 
ตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูในระบบ  Blog และการฝกอบรมบุคลากร เปนตน ประกอบกบัปการศกึษา 
2548 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สมศ. ไดกําหนดองคประกอบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพ 
การศึกษา ในดัชนีและมาตรฐานดานการจัดการองคความรูในองคกร ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหจัดโครงการ 
สงเสริมจัดการองคความรูในองคกร (Knowledge Management : KM) ขึ้น เพื่อใหบุคลากรในคณะฯ ไดรับ 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการจัดการองคความรูในองคกร 

5.  วัตถุประสงค 
5.1.  เพื่อใหบุคลากรในคณะเภสัชศาสตรมีความรูความเขาใจในเรื่องการองคความรูในองคกร 

(Knowledge Management : KM) 
5.2  เพื่อใหบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานตาง ๆ เพื่อ 

พัฒนาองคกร ใหมีประสิทธิภาพตอไป
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  บุคลากรในคณะเภสัชศาสตรมีความรูความเขาใจในเรื่องการองคความรูในองคกร 

(Knowledge  Management : KM) 
6.2  บุคลากรในคณะเภสัชศาสตร ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนา 

องคกรใหมีประสิทธิภาพตอไป 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) 
7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (500 บาท x 6 ชั่วโมง)  3,000 
2. คาอาหารกลางวัน (50 คน x 30 บาท x 2 ครั้ง)  3,000 
3. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ)  2,500 
3. คาเอกสารวัสดุ  500 
4. คาของที่ระลกึ  1,000 

รวม  9,000  1,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  10,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1.  จัดอบรมการใช Blog. 
Go to Know 

2.  จัดกิจกรรมแลกเปลีย่น 
เรียนรูในองคกรในหัวขอ 
ตาง ๆ (อยางนอย 1 ครั้ง) 

3.  นําผลการแลกเปลีย่นเรยีนรู 
มาปฏิบัติ 

4.  ประเมินผลโครงการ
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9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 50 ของเปาหมายท่ีตั้งไว 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินการจัดการองคความรูในองคกร บุคลากรมีความเขาใจและเห็นประโยชนของการ 
จัดการองคความรูในองคกรในระดับดี (3.5 คะแนน) 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 121 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินการประกันคณุภาพของ 
หนวยงานยอย 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายนโยบายและแผน  หนวยประกนัคุณภาพการศกึษา 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

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

เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร จะจัดกิจกรรมประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหนวยงานยอย 
ประจําปการศึกษา 2549  จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินการประกัน 
คุณภาพภายในระดับภาคขึ้น  เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ มีความเขาใจและความพรอมในการรบัการประเมิน 
การประกันคุณภาพ  อีกทั้งยังเปนโอกาสดีในการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานยอย 
เพื่ออภิปรายถึงจุดแข็ง  จุดออน  และแนวทางปรับปรุงแกไขตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร  ในการรับการประเมินการประกนั 

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ปการศึกษา 2549 
5.2  เพื่อนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานยอยในคณะเภสัชศาสตรป 

การศึกษา 2549 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  บุคลากรในคณะเภสชัศาสตรมีความพรอมในการรับการประเมินการประกนัคณุภาพภายใน 

ระดับภาค/หนวยงานยอย  ปการศึกษา 2549 
6.2  หนวยงานยอยทุกหนวยงานไดนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  อภิปรายถงึจุดแขง็ 

จุดออน และรวมกันหาแนวทางแกไข
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7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น 6,900 บาท (หกพันเการอยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน) 
7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
6,400 บาท (หกพันสี่รอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (80 คน x 30 บาท)  2,400 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (80 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ)  4,000 
3. คาวัสดุ  500 

รวม  500  6,400 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  6,900  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1.  ประสานงานเพื่อกาํหนดวัน 
จัดประชุม 

2.  จัดการประชุม 
3.  สรุปและรายงานผลตอผูท่ี 

เกี่ยวของ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 50 ของบุคลากรในคณะเภสชัศาสตร 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในเกณฑดี
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1.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

จํานวนผูเขารวมโครงการต่ํากวาเปาหมายเนื่องจากบุคลากรมีภาระงานอื่นมาก 
ไมสามารถกําหนดวันท่ีมีผูเขารวมโครงการพรอมกนัจํานวนมากได 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

อาจดําเนนิการจัดในลักษณะรายภาค
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 122 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร  ประจําปการศึกษา 2549 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายนโยบายและแผน  หนวยประกนัคุณภาพการศกึษา 

4.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่ 47  48  49 
และ 50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจุบัน  คณะเภสัชศาสตรได 
ดําเนินการจัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  หนึ่งในกิจกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว คือ การจัดกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของคณะเภสัชศาสตร  ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสงผลใหคณะเภสัชศาสตรไดรับขอมูลยอนกลับอันเปน 
ประโยชนอยางสูงตอการปรับปรุง / พัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นอยางเปนระบบ 

คณะเภสัชศาสตรจึงไดจัดใหมีโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตรขึ้นอีกวาระหนึ่ง  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) 
ของคณะเภสัชศาสตร  และเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2549 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) ของคณะเภสัชศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2549 
5.2  เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร ประจําป 

การศึกษา 2549 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  คณะเภสัชศาสตรมีกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ป 

การศึกษา 2549 
6.2  คณะเภสัชศาสตรมีขอมูลยอนกลับจากคณะกรรมการ  เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของ 

คณะฯ ใหดียิ่งขึ้น
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิ้น 36,200 บาท (สามหม่ืนหกพันสองรอยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
35,200 บาท (สามหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน) 

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

x 2 คน) 
8,000 

2.  คาตอบแทนกรรมการประเมินภายนอกคณะฯ (1,500 บาท x 2 วัน x 2 
คน) 

6,000 

3.  คาเดินทางกรรมการประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย  8,000 
4.  คาท่ีพักกรรมการประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย (1,000 บาท x 2 วัน x 2 

คน) 
4,000 

5.  คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ (100 บาท x 2 วัน x 4 คน)  800 
6.  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ (25 บาท x 4 คน x 4 ม้ือ)  400 
7.  คาอาหารวางและเครือ่งดื่มผูรวมโครงการ (25 บาท x 80 คน x 2 ม้ือ)  4,000 
8.  คาเลีย้งรับรองคณะกรรมการ  2,000 
9.  คาของทีร่ะลึกคณะกรรมการ  2,000 
10. คาเอกสารและวัสดุ  1,000 

รวม  1,000  35,200 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  36,200  บาท
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประชุมผูท่ีเกี่ยวของในการ 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ของคณะเภสชัศาสตร  ประจําป 
การศึกษา 2549 

2. จัดทํารายงานการประเมิน 
ตนเองของคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2549 

3. ติดตอประสานงาน 
คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิทั้ง 
จากภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

4. กิจกรรมการตรวจติดตามและ 
ประเมินผลการประกันคณุภาพ 
การศึกษาคณะเภสชัศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2549 

5. จัดทํารายงานการประเมิน 
ตนเอง/ตรวจสอบของคณะเภสชั 
ศาสตร  ประจําปการศึกษา 2549 

6. จัดทํารายงานประจําป  (YAR) 
เสนอตอคณะกรรมการประจํา 
คณะฯ และมหาวิทยาลยั 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  รายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร  ปการศึกษา 2549 
9.2  รายงานการประเมิน / ตรวจสอบของคณะเภสชัศาสตร  ปการศกึษา 2549 
9.3  จํานวนผูเขารวมรับฟงผลการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามากกวา 

รอยละ 50 ของบุคลากรท้ังหมด
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10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

สมศ.เปลีย่นเกณฑใหมและมีเวลากระชั้นชิดในการทํา SAR 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 123 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ปการศึกษา 2549 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายนโยบายและแผน  หนวยประกนัคุณภาพการศกึษา 

4.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่ 47  48  49 
และ 50  และตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาจนปจจุบัน  คณะเภสัชศาสตรได 
ดําเนินการจัดระบบ  กลไก  และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  หนึ่งในกิจกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการอยางตอเนื่อง คือ การติดตามบัณฑิตและประเมิน 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เปนกิจกรรมตามมาตรฐานการศกึษา 
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) มาตรฐาน 
ท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑิต  ขอ 1.2  กําหนดใหคณะวิชาสํารวจความพึงพอใจของนายจางภายใน 1 ปท่ีบัณฑิต 
สําเร็จการศึกษา  และตามดัชนีประเมินและเกณฑการตัดสินระดับคณะวิชา สําหรับประเมินกิจกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  องคประกอบท่ี 2 การ 
เรียนการสอน ดัชนีท่ี 1 หลักสูตร  กําหนดใหคณะวิชามีการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจาก 
หลักสูตรนั้นๆ  ดวยเหตุนี้  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จึงไดจัดใหมีการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้นตอเนื่องจากปท่ีแลว  เพื่อใหไดขอมูลสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลอง 
กับความตองการของสังคมยิ่งขึ้นตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อติดตามผลผลิตของคณะเภสัชศาสตร  ประจําปการศึกษา 2549 
5.2  เพื่อติดตามความพึงพอใจของผูใชเภสชัศาสตรบัณฑิต  เภสชัศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  และวิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑิต  ปการศึกษา 2549
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  คณะเภสัชศาสตรมีการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
6.2  คณะเภสัชศาสตรมีขอมูลยอนกลับท้ังจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิตของตน  ในการปรับปรุง 

หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสงัคม 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิ้น 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) 
7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 

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

รวม  4,000  1,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  5,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประสานงานกับฝายกิจการ 
นิสิตและหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศกึษา  เพือ่ขอชื่อและ 
ท่ีอยูบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
ท่ีจบการศกึษาในป 
การศึกษา 2547 

2. จัดทําและสงแบบสอบถาม 
3. วิเคราะหขอมูล 
4. รายงานผลตอผูท่ีเกี่ยวของ
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9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
สรุปรายงานการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต  ปการศึกษา 2549 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 124 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายวิชาการ และหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

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

ตามปฏิบัติการท่ีดีของดัชนีท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร  (2.1)  ในองคประกอบคุณภาพท่ีเนน 
กระบวนการ  ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  สถาบันอุดมศึกษาตองมี 
การพัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพ  มี 
การประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ  มีการบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการปรับปรุง 
หลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  การประเมินหลักสูตรเปนสวนสําคัญอันสงผลตอปฏิบัติการท่ีดี  ดังนัน้ 
คณะเภสัชศาสตรจึงจัดโครงการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรขึ้น 
เพื่อใหเกิดขอมูลยอนกลับจากผูเรียน  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  เหมาะสมและ 
สอดคลองกับความตองการของสังคมตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรในมุมมองของนสิิตท่ีกําลงัจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2548 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  มีการประเมินหลักสูตรโดยนสิิตท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร 
6.2  คณะเภสัชศาสตรมีขอมูลยอนกลับจากนิสิตเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ 

ตองการของสังคม 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
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7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาเอกสารและวัสดุ  5,000 
2. คาใชจายในการประมวลและวิเคราะหผล  2,000 

รวม  5,000  2,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  7,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประสานงานกับประธาน 
หลักสูตรตางๆ เพื่อรับทราบ 
เวลาที่เหมาะสมในการเก็บ 
ขอมูล 

2. จัดทําแบบเก็บขอมูล 
3. ดําเนินการเก็บขอมลูจาก 
นิสิตชัน้ปสุดทายของแตละ 
หลักสูตร 

4. วิเคราะหขอมูลและรายงาน 
ตอผูที่เกี่ยวของ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
สรุปรายงานการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตท่ีกาํลังจะสําเร็จการศกึษาทุกหลกัสูตร 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

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

ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 
-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 125 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะเภสัชศาสตร  ปงบประมาณ  2550 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายนโยบายและแผน  และงานนโยบายและแผน 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ตอเนื่องกันมาตั้งแตเริ่ม 

กอตั้งคณะฯ  และไดมีการดําเนินงานตามแผนงานมาโดยตลอด  อยางไรก็ตาม ยังขาดการติดตามและ 
ประเมินแผนงานอยางสมํ่าเสมอ  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร จึงจัดใหมีโครงการโครงการติดตามและประเมิน 
แผนงานของคณะเภสัชศาสตร  ปงบประมาณ 2550  ขึ้นทุก 3  เดือน เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบผลการ 
ดําเนินงานตามแผนงาน  และสามารถประเมินแผนงานเปนขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูบริหารวิเคราะหความ 
เหมาะสมของแผนงานไดอยางทันเหตุการณ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อติดตามการดําเนินงานตามแผนงานของคณะเภสชัศาสตร  ปงบประมาณ 2550 
5.2  เพื่อประเมินแผนงานของคณะเภสชัศาสตร  ปงบประมาณ 2550 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  คณะเภสัชศาสตรมีการติดตามและประเมินแผนงานอยางสม่ําเสมอ 
6.2  ผูบริหารคณะเภสชัศาสตรมีขอมูลชวยในการตัดสินใจอยางทนัเหตุการณ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
รายการ  งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินรายไดคณะฯ 

1. คาเอกสารและวัสดุ  5,000 
รวม  5,000  - 

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

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. ประมวลโครงการท่ีทําการ 
ติดตามในแตละไตรมาศ 

2. จัดสงแบบสํารวจเพือ่ 
ติดตามโครงการ 

3. จัดทําสรุปรายงานตอท่ี 
ประชุมกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสชัศาสตร  ซึ่งมีสวนของการติดตามและประเมิน 
แผนงานปรากฏอยู  ทุก 3 เดือน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
- 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

การสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินแผนงานลาชากวากําหนด  เนื่องจากผูรับผิดชอบ 
โครงการตอบแบบสอบถามลาชา 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

หามาตรการเรงรัดผูรับผิดชอบโครงการใหตอบแบบสอบถามตามกําหนด เชน การโทรศัพท 
ติดตามทุกวันเมื่อพนกําหนดสง
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 126 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2551 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายนโยบายและแผน 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายใตแผนปฏิบัติ 

การประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนแผนฯ ท่ีถายทอดมาจากแผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร  ท่ี 
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาโดยตลอด 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง  คณะเภสัชศาสตรจึงจัดใหมีโครงการจัดทําแผน 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 ขึ้น  เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ 
ดังกลาว 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
คณะเภสัชศาสตรมีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 7,400 บาท (เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 
คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 

1. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 80 คน)  2,400 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 2 ม้ือ x 80 คน)  4,000 
3. คาเอกสารและวัสดุ  1,000 

รวม  7,400  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  7,400  บาท
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประสานงานเพื่อกําหนดวัน 
และสถานท่ีจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 2551 

2. ดําเนินการประชุม 
3. สรุปและจัดทําแผนปฏิบัติ 
การประจําปงบประมาณ 
2551 เสนอตอผูท่ีเกีย่วของ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 50 ของเปาหมาย (เปาหมาย 80 คน) 
9.2  มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

ผูรับผิดชอบโครงการเริ่มดําเนินงานลาชากวาท่ีควร  ทําใหการสงโครงการตางๆ เพื่อบรรจุใน 
แผนฯ ของบุคลากรเปนไปอยางเรงรีบ 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

เริ่มดําเนินการประชาสัมพันธและสงแบบฟอรมเสนอโครงการใหเร็วขึน้
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 127 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการผูบริหารพบบุคลากรคณะเภสชัศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายนโยบายและแผน 

4.  หลักการและเหตุผล 
การบริหารโดยมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญขององคกรท่ีประสบความสําเร็จ การท่ีบุคลากรมีสวน 

รวมรับฟงผลการดําเนินงานของผูบริหารและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ 
บริหารงานดานตางๆ ทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งและทุมเทในการทํางานเพื่อองคกร มหาวิทยาลัย 
นเรศวรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการบริหารงานโดยมีสวนรวม คณะเภสัชศาสตรซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของ 
มหาวิทยาลัยไดรับนโยบายนี้มาถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาโดยตลอด ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงจัด 
โครงการผูบริหารพบบุคลากรขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหารไดนําเสนอผลการดําเนินงาน รับฟงความ 
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงาน และเปนกิจกรรมเพื่อใหเกิดการบริหารงาน 
แบบมีสวนรวมของบุคลกรในคณะฯ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเปนเวทีใหผูบริหารนาํเสนอผลการดําเนินงานรวมท้ังรับฟงความคิดเห็นและ 

ขอเสนอแนะจากบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานดานตางๆ ของคณะเภสชัศาสตร 
5.2  เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานของคณะเภสชัศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  บุคลากรคณะเภสชัศาสตรไดรับทราบผลการดําเนินงานของผูบริหาร 
6.2  ผูบริหารไดรับทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรคณะเภสชัศาสตร 
6.3  คณะเภสัชศาสตรมีการบริหารงานโดยมีสวนรวมของบุคลากร 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิ้น 7,400 บาท (เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
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7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา)  จํานวน 
6,400 บาท  (หกพันสี่รอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 80 คน)  2,400 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 2 ม้ือ x 80 คน)  4,000 
3. คาเอกสารและวัสดุ  1,000 

รวม  1,000  6,400 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  7,400  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประสานงานกับผูบริหารเพื่อ 
กําหนดวันประชุม 

2. ดําเนินการประชุม (1 วัน) 
3. สรุปและรายงานผลตอผูท่ี 
เกี่ยวของ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 50 ของเปาหมาย (เปาหมาย 80 คน) 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 128 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจําหลกัสูตร 

4.  หลักการและเหตุผล 
ดวยหนึ่งในภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรคือการผลิตเภสัชกร และยังมี 

ภารกิจในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อทําวิจัยดานตางๆฃ 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศตอไป เพื่อใหหลักสูตรตางๆ ของคณะเภสัชศาสตร เปนท่ีรูจัก 
อยางแพรหลาย จึงไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธหลักสูตรขึ้น 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีคณะเภสชัศาสตรจัดการเรยีนการสอน 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หลักสูตรเปนท่ีรูจักทั่วประเทศ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณเงินรับฝาก – โครงการผลิตแพทยแนวใหมกับกระทรวงสาธารณสุข(เรงรัด)ป 

2549  เปนเงนิ 80,000 บาท 
รายการ  งบประมาณแผนดนิ  เงินรับฝาก 

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

70,000 
10,000 

รวม  -  80,000 
รวมทั้งส้ิน  80,000  บาท  (แปดหม่ืนบาทถวน) 

(ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ)
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการ ขออนุมัติฯ 
และประชุม/ขอทราบความ 
คิดเห็น: รูปแบบ,เนื้อหาท่ี 
ตองการและอื่นๆ 

2. ออกแบบจัดทําเอกสาร 
3. เผยแพรและ 
ประชาสัมพันธ 

4. สรุป/ประเมินผล 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ประชาชนรับทราบการเปดรับหลักสูตรตางๆของคณะเภสัชศาสตร 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

หลักสูตรใหมสาํเร็จเรียบรอยชวงปลายปงบประมาณ 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 129 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานอกเวลาราชการ 
แกบุคลากรสายสนับสนุน 

3.  ผูรับผิดชอบ  เลขานุการคณะเภสัชศาสตร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีภารกิจสําคัญ  4  ดาน  คือการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การ 

บริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีสํานักงานเลขานุการคณะ  ทําหนาท่ี ใน 
การดําเนินงานสนับสนุน  ใหภารกิจของคณะฯบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  การพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ใหมีศักยภาพมีความรูความสามารถสูงขึ้น  เปนสิ่งสําคัญที่จะสงผลใหการดําเนินภารกิจของคณะฯเปนไป 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  จึงเห็นสมควรท่ีจะสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุน  ไดมีการศึกษาตอ 
ในระดับบัณฑิตศึกษานอกเวลาราชการ  สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุน   ไดมีความรูความสามารถสูงขึ้น  โดย 

การศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากรสายสนับสนุน  ท่ีไดรับทุนการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษา  และมี 

ความรูความสามารถสูงขึ้น 

7.  งบประมาณ (โปรดแยกตามหมวดรายจายใหชัดเจน) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการศึกษาตอของบุคลากรสายบริการ) จํานวน 50,000 บาท (หา 
หม่ืนบาทถวน)
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ผูไดรับอนุมัติทุนชั้นปท่ี 1,2 
(ป49)ขออนุมัติเบิก พรอม 
เอกสารหลักฐานในแตละ 
ภาคการศึกษา 

2. ผูขอประสงคขออนุมัติทุนป 
50  ยื่นเรื่องขออนุมัติทุน 
พรอมเอกสารหลักฐานและ 
คณะฯ พิจารณาการอนุมัติ 

3. ผูท่ีไดรับการอนุมัติ  ยื่นขอ 
อนุมัติเ บิก ชั้นป ท่ี  1(ป50) 
พรอมเอกสารหลักฐาน 

4. ติดตามประเมินโครงการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับทุนการศึกษา  ไมนอยกวา 1  คน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับทุน  ไดเกรด 3.00 ขึ้นไป 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 130 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวชิาเภสชักรรมชุมชน) 

3.  ผูรับผิดชอบ  ประธานหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  และทบวง 

มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2543 ใหมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทเภสัชศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน นั้น ทางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดจัดการเรียนการสอน 
มาดวยดี และในปการศึกษา 2550  นี้  ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความประสงคจัดโครงการ 
สัมมนา เพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน) เพือ่เปลีย่นแปลง 
กลุมวิชาและการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรมากขึ้น และ 
เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันดวย 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อเปลี่ยนแปลงกลุมวิชาและการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของ 

หลักสูตรมากขึ้น และเพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันดวย 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หลักสูตรจะไดผานการเปลี่ยนแปลงจะมีการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับปรัชญาและ 

วัตถุประสงคของหลักสูตรมากขึ้น 

7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ) จํานวน 32,400 บาท (สามหม่ืนสอง 
พันสี่รอยบาทถวน)
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาเดินทางผูรวมสัมมนา (ผูเชีย่วชาญดานเภสัชกรรมชุมชน 2 คน นิสิต 

และเภสัชกรท่ีผานการเรยีนหลักสูตรนี้ 4 คน) 
20,000 

2. คาท่ีพักผูรวมสัมมนา (1,000 บาท x 6 คน)  6,000 
3. คาอาหารกลางวัน (150 บาท x 16 คน)  2,400 
4. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 16 คน x 2 ม้ือ)  800 
5. คาเลี้ยงรับรอง (200 บาท x 16 คน)  3,200 

รวม  -  32,400 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  32,400  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฎบิัติงาน 

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

1.  ประชุมเตรยีมความพรอม 
2.  จัดสัมมนา 
3.  สรุปผลเขยีนรายงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนคนท่ีเขารวมโครงการ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
เนื้อหาและประมวลรายวิชาท่ีนําไปใชจริง 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา (ขอมูลจาก 
ผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค  ที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

-



104 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป  2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 131 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการปจฉิมนิเทศนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
ปการศึกษา  2549 

3.  ผูรับผิดชอบ  ประธานหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน 

4.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร ไดเปดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน รุนท่ี 1  เม่ือป  2543  เปนรุนแรก ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนนท่ีจะ 
พัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนและการบริหาร ในเรื่องยา และโรคตางๆ แกผูมารับบริการ ณ สถาน 
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับสถานประกอบการ 
จําเปนท่ีมหาบัณฑิตเภสัชศาสตรจะตองเปนผูท่ีสามารถนําความรู  ท่ีไดและผลการวิจัยมาประยุกตใชให 
เกิดผลงานที่มีประโยชนและเกิดการพัฒนางานเภสัชกรรมชุมชนได ในสิ้น ปการศึกษา 2549 นี้ นิสิตรุนท่ี 6 
จะไดสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร จึงไดจัดทําโครงการปจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อใหมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
ออกไปไดฝกการประยุกตและอภิปรายความรูท่ีไดรับในดานการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรม 
ชุมชน รวมท้ังการนําเทคโนโลยีมาใชในสถานประกอบการมาประมวลกัน และเพื่อเสริมสรางความสมัพนัธ 
อันดีระหวางคณะเภสัชศาสตรกับมหาบัณฑิต 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเตรยีมความพรอมในการเปนผูนําดานการบริหารสถานประกอบการเภสชักรรมชุมชน 
5.2  เพื่อสรางความสัมพันธอันดรีะหวางคณะเภสชัศาตรกับนสิิตเภสัชศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน ของคณะเภสัชศาสตรไดรับแนวทางในการดําเนิน 

ชีวิตท่ีดี 
6.2  มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน เปนผูนําดานการบริหารสถานประกอบการเภสชั- 

กรรมชุมชน 
6.3  มีความสัมพันธอันดีตอกันระหวางคณะเภสชัศาสตรกับนิสิตท่ีจะจบการศึกษา
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7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ) จํานวน 187,720 บาท (หนึ่งแสนแปด 
หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารนิสิต (100 บาท x 40 คน x 6 ม้ือ)  24,000 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (20 บาท x 73 คน x 6 ม้ือ)  8,760 
3. คาเชาท่ีพกันิสิต  (100 บาท x 40 คน x 3 วัน)  12,000 
4. คาเชาท่ีพกัอาจารยเจาหนาที่และวิทยากร  (840 บาท x 23 คน x 3 วัน)  57,960 
5. คายานพาหนะและน้ํามันรถ  40,000 
6. คาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (400 บาท x 20 คน x 3 วัน)  24,000 
7. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง)  6,000 
8. คาวัสดุ  14,000 
9. คาของที่ระลกึวิทยากร  1,000 

รวม  -  187,720 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  187,720  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฎบิัติงาน 

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

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ 
3. สรุปผลโครงการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการ  รายงานสรุปการจัดทําโครงการ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ความพึงพอใจของนสิิต 
10.2  ทัศนคติท่ีดีตอคณะเภสัชศาสตร  และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
10.3  นิสิตจดจําสิ่งดงีามท่ีคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร มอบใหในโครงการปจฉิมนิเทศ
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค  ที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป  2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 132 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการปฐมนเิทศนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร ปการศกึษา 2550 

3.  ผูรับผิดชอบ  ประธานหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  และทบวง 

มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2543 ใหมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทเภสัชศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  นั้น 

ในปการศึกษา 2550  นี้ คณะเภสัชศาสตรไดคัดเลือกบุคคลท่ีมีความประสงคจะศึกษาตอใน 
หลักสูตรตางๆ เหลานี้แลว โดยการเรียนการสอนจะจัด ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 
สาธารณสุข ตลอดเวลาท่ีศึกษา ทําใหนิสิตในหลักสูตรนี้มีโอกาสนอยท่ีจะไดทําความรูจัก และสัมผัส 
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตในหลักสูตรไดมีโอกาสทําความคุนเคยกับ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับทราบขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตร และเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตดวยกันเอง และระหวางนิสิตกับคณาจารยใน 
มหาวิทยาลัยนเรศวรใหเพิ่มมากขึ้น คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดจัดโครงการปฐมนิเทศ 
นิสิตในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ปการศึกษา 2550 ขึ้น เพื่อรองรับความมุงหมายดังกลาว 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหนิสิตไดรับทราบขอมูล และทําความรูจักเกีย่วกับมหาวิทยาลยันเรศวร 
5.2  เพื่อใหนิสิตไดเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธกีารจัดการเรยีนการสอนในหลกัสูตร 
5.3  เพื่อสรางความสัมพันธอันดรีะหวางนิสิตดวยกัน และนสิิตกับอาจารยในคณะเภสชัศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตในหลักสูตรมีทัศนวิสัยท่ีดีตอมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.2  นิสิตเกิดความเขาใจรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
6.3  เกิดความสัมพันธอันดรีะหวางนิสิตกับนิสิต และนิสิตกับอาจารย
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7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ) จํานวน 216,900 บาท (สองแสนหนึ่ง 
หม่ืนหกพันเการอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหาร อาหารวางและเครือ่งดื่ม สําหรับนิสิต 

วันท่ี 1 
- อาหารวางและเครือ่งดื่มบาย (50 บาท x 70 คน) = 3,500 บาท 
- อาหารเชาบนรถ (60 บาท x 70 คน) = 4,200 บาท 
- อาหารกลางวัน (120 บาท x 70 คน) = 8,400 บาท 
- อาหารเย็น (200 บาท x 70 คน) = 14,000 บาท 
วันท่ี 2 
- อาหารวางและเครือ่งดื่ม (50 บาท x 70 คน x 2 ม้ือ) = 7,000 บาท 
- อาหารเชา (120 บาท x 70 คน) = 8,400 บาท 
- อาหารกลางวัน (120 บาท x 70 คน) = 8,400 บาท 

53,900 

2. คาเชาท่ีพกั (400 บาท x 70 คน x 2 วัน)  56,000 
3. คายานพาหนะและน้ํามันรถ  50,000 
4. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่  20,000 
5. คาวัสดุ  22,000 
6. คาของที่ระลกึ  15,000 

รวม  -  216,900 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  216,900  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฎิบัติงาน 

พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 
กิจกรรม 

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

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ความพึงพอใจของนสิิต 
10.2  ทัศนคติท่ีดีตอคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
10.3  นิสิตทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติตนตามระเบียบวินยัของการเปนนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

มีการจัดโครงการในชวงเวลาที่ทับซอนกัน  โครงการสัมมนาหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร  ทําใหมี 
ผูดูแลนอยและไมสามารถควบคุมงานไดเต็มท่ี 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ /หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค  ที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

ตรวจสอบเวลาการจัดโครงการไมใหมีการทับซอนกัน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป  2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ.133 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการการศกึษาดงูานเภสชักรรมชุมชนในประเทศ 

3.  ผูรับผิดชอบ  ประธานหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน 

4.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร ไดเปดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน รุนท่ี 1 เม่ือป 2543 เปนรุนแรกนั้น ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนนท่ีจะ 
พัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนและการบริหารจัดการในเรื่องยา และโรคตางๆ แกผูมารับบริการ ณ 
สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับสถาน 
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน นอกจากการเรียนรูดานวิชาการและปฏิบัติการในหองเรียนแลว ทําใหนิสิต 
ในหลักสูตร ไดมีโอกาสเรียนรูระบบและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเปนตนแบบและตวัอยางอนั 
ดี ซึ่งสงผลใหนิสิตสามารถนําความรูท่ีไดมาบูรณาการและประยุกตใชกับการทํางานในสถานประกอบการ 
ของตนได ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยานเรศวร จึงไดจัดโครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชมุชนใน 
ประเทศขึ้น ปการศึกษา 2549 สําหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมชุมชน รุนท่ี 6 
ขึ้นเพื่อรองรับความมุงหมายดังกลาว 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  ใหนิสิตเรียนรูระบบการบริการงานบริบาลเภสัชกรรม การบริหารรานยา  ระบบสงตอใน 

สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนจริง 
5.2  ใหนิสิตไดเห็นถึงการปฏิบัติงานของเภสัชกรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัช- 

กรรมชุมชนจริง 
5.3  ใหนิสิตไดทราบถึงบทบาทและแนวโนมของวิชาชีพเภสัชกรชุมชนในสถานประกอบการ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตรูระบบการบริการงานบริบาลเภสัชกรรม การบริหารรานยา ระบบสงตอในสถาน 

ประกอบการเภสัชกรรมชุมชนจริง 
6.2  นิสิตทราบถึงการปฏิบัติของเภสัชกรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชมุชนจรงิ 
6.3  นิสิตทราบถึงบทบาทและแนวโนมของวชิาชีพเภสัชกรชุมชนในสถานประกอบการ
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7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ) จํานวน 10,500 บาท (หนึ่งหม่ืนหารอย 
บาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (3 ราน x 1,000 บาท x 2 ชั่วโมง)  6,000 
2. คาใชจายในการเดินทาง  3,000 
3. คาปฏิบัติงานนอกเวลา (3 คน x 500)  1,500 

รวม  -  10,500 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  10,500  บาท 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม  ตารางการปฏิบัติงาน 

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. ศึกษาดงูานเภสชักรรมชุมชน 
ในประเทศ 

3. สรุปผลโครงการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนคนท่ีเขารวม รายงานสรุปการศกึษาดงูาน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของนสิิต 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ / หรือ  ปองกันปญหา / อุปสรรค  ที่อาจา 
เกิดขึ้นในปนี้ 

- 
โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป  2550
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คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 134 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการศกึษาดงูานเภสชักรรมชุมชน ณ ตางประเทศ นสิิตระดับ 
บัณฑิตศกึษา  สาขาวิชาวชิาเภสชักรรมชุมชน ปการศึกษา  2550 

3.  ผูรับผิดชอบ  ประธานหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมชุมชน 

4.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร ไดเปดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน รุนท่ี 1  เม่ือป 2543  เปนรุนแรก ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนนท่ีจะ 
พัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนและการบริหาร ในเรื่องยา และโรคตางๆ แกผูมารับบริการ ณ สถาน 
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับสถานประกอบการ 
นอกจากการเรียนรูถึงการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนและบทบาทเภสชักรชมุชนในประเทศ 
ไทยแลว การใหนิสิตในหัลกสูตร ไดมีโอกาสเรียนรูระบบสาธารณสุขของตางประเทศและบทบาทของ 
เภสัชกรในตางประเทศ จะชวยใหนิสิตสามารถนําความรูท่ีไดเรียนมาบูรณาการและประยุกติใชในการ 
ทํางานในสถานประกอบการในประเทศไทย ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยานเรศวร จึงไดจัดโครงการ 
การศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ตางประเทศ ปการศึกษา 2549 สําหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาเภสัชกรรมชุมน รุนท่ี 6 ขึ้นเพื่อรองรับความมุงหมายดังกลาว 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  ใหนิสิตเรียนรูระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น โดยเนนความเชื่อมโยงระหวางงาน เภสัช 

กรรมและ  ระบบ Law and Regulation รวมถึงระบบประกันสุขภาพ 
5.2  ใหนิสิตไดเห็นถึงการปฎิบัติของเภสัชกรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรม 

ชุมชนในประเทศนั้น 
5.3  ใหนิสิตไดทราบถึงบทบาทและแนวโนมของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในสถาน 

ประกอบการนั้นๆ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตไดเรียนรูระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น โดยเนนความเชื่อมโยงระหวางงาน เภสัช 

กรรมและระบบ Law and Regulation รวมถึงระบบประกันสุขภาพ 
6.2  นิสิตไดเห็นถึงการปฏิบัติของเภสัชกรรมและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรม 

ชุมชนในประเทศนั้น
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6.3  นิสิตไดทราบถึงบทบาทและแนวโนมของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในสถานประกอบการ 
นั้น ๆ 

7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ) จํานวน 216,800 บาท (สองแสนหนึ่ง 
หม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
คายานพาหนะเดินทาง คาอาหาร คาท่ีพัก เปนการเหมาจายของบริษัททัวรท่ี 
ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
1. สวนของนสิิต ทางคณะฯ จะออกคาใชจายในการศึกษาดูงานใหคนละ 

5,000 บาท สวนท่ีเกินนสิิตจะเปนผูจายเอง (5,000 บาท x 20 คน) 
100,000 

2. สวนของอาจารยผูควบคุม (53,400 บาท x 2 คน) ดังนี้ 
- คาท่ีพัก (6,200 บาท x 4 วัน) = 24,800 บาท 
- คาพาหนะเดินทาง (32,600 บาท x 2 คน) = 65,200 บาท 
- คาเบ้ียเลีย้ง (2,100 บาท x 4 วัน x 2 คน) = 16,800 บาท 

106,800 

3. คาของที่ระลกึ  10,000 
รวม  -  216,800 

รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  216,800  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฎบิัติงาน 

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

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ศึกษาดงูานเภสชักรรม 

ชุมชนตางประเทศ 
3. สรุปผลโครงการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
รายงานการดงูาน
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10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ความพึงพอใจของนสิิต 
10.2  นิสิตทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในสถาน 

ประกอบการเภสชักรรมชุมชนในตางประเทศ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

เนื่องจากมีนิสิตท่ีมีความประสงคท่ีจะไปดูงานท่ีตางประเทศเปนจํานวนมาก  ทําใหหารานยาและ 
มหาวิทยาลัยท่ีพรอมจะรับการศึกษาดูงานไดลําบาก 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา/อุปสรรค  ที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

ทําการติดตอแหลงศึกษาดูงานตางประเทศหลาย  ๆ แหง เพือ่ใหเพียงพอกับจํานวนนสิิตท่ีมีความ 
ประสงคจะไปดูงาน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป  2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 135 

2.  ช่ือโครงการ  ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายบริหาร 

4.  หลักการและเหตุผล 
การมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงยอมสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เรา 

จึงไมควรละเลยท่ีจะดูแลสุขภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ โดยทุกคนควรไดรับการตรวจเช็ดรางกายเปน 
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรเห็นควรใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากรของ 
คณะฯ 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อตรวจสุขภาพรางกายประจําป 

6.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร) จํานวน 20,000 บาท (สองหม่ืน 
บาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1.  คาตรวจสุขภาพ (สาํหรับบุคลากรท่ีไมสามารถเบิกจายไดตาม ระเบียบค 

รักษาพยาบาล) (600 บาท x 25 คน) 
15,000 

2.  คาวัสดุ  5,000 
รวม  -  20,000 

รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  20,000  บาท
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7.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประสานงานกับ 
รพ.มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

2. ตรวจสุขภาพ 

8.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
ผูเขารับการตรวจสุขภาพรางกาย จํานวนรอยละ 80 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมดท่ีอยูปฏิบัติงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
การเฝาระวังและดแูลสขุภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

10.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

10.1  มีบุคลากรเขารวมโครงการเพียง 33 คน จากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานทั้งสิ้น 89 คน คิดเปน 
รอย ละ 37 ซึ่งถอืวานอยกวาเปาหมายท่ีตัง้ไว (รอยละ 80) 

10.2  บุคลากรบางสวนท่ีไมไปตรวจสุขภาพ มีเหตุผลดังนี้ 
- เพิ่งไปตรวจมากอนหนาท่ีจะจัดโครงการ เพราะแพทยนัด หรอืครบรอบการตรวจสุขภาพ 
ของตนเอง 

- ยังละเลยการดแูลสุขภาพของตนเอง 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

11.1  รณรงคใหบุคลากรสนใจการรดูแลสุขภาพของตนเองอยูเสมอ และตระหนักถงึผลดขีอง 
การตรวจสุขภาพประจําป 

11.2  ประชาสัมพันธการตรวจสุขภาพใหบุคลากรเขารวมโครงการเพิ่มมากขึ้น
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 136 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสัมมนาเพื่อพฒันาและเสริมความเขมแข็งของหลักสตูรคณะ 
เภสชัศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการประจําหลักสูตรคณะเภสชัศาสตร 

4.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีในปการศึกษา 2550 เปนตนไป คณะเภสัชศาสตร จักมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนท้ังสิน้ 

9 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 หลักสตูร 
และปจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยท่ีมีการเปดหลักสูตรที่คอนขางคลายคลึงกัน ทําใหมีการแขงขันการรับนสิติ 
คอนขางสูง  ดังนั้นเพื่อใหหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตรมีความพรอมในการรับนิสิตในปการศึกษา 2551 
ในทุกๆดาน จึงเห็นควรจัดใหมีการสัมมนาเพื่อเตรียมกลยุทธในการรับนิสิต  พิจารณาการจัดการเรียนการ 
สอนรายวิชาตางๆในหลักสูตรที่ผานมา และ ใหมีการนํามาปรับปรุงพัฒนาใหหลักสูตรมีความเขมแขง็ตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อพิจารณาการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาตางๆ  ในหลักสูตรท่ีผานมา 
5.2  เพื่อเตรยีมกลยุทธในการรับนิสิตในปการศึกษาตอไป 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  มีความพรอมในการรับนิสิตทุกๆดาน มีความเขมแข็งของหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน 
6.2  มีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรท่ีทําการเปดรับในปริมาณไมนอยกวารอยละ 60  ของเปาหมาย 

ท่ีตั้งไว 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิน้ 164,750 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พนัเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน
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จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 154,500 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
10,250 บาท (หนึ่งหม่ืนสองรอยหาสิบบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหาร (150 บาท x 50 คน x 6 ม้ือ)  45,000 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (50 บาท x 50 คน x 5 ม้ือ)  12,500 
3. คาพาหนะเดนิทาง  20,000 
4. คาเชาท่ีพกั (700 บาท x 50 คน x 2 วัน)  70,000 
5. คาเอกสารและวัสดุ  7,000 
6. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (100 บาท x 5 คน x 5 วัน)  2,500 
7. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

(ปละ 2 ครั้งตอหลกัสูตร) (25 บาท x 15 คน x 2 ครั้ง x 9 หลักสูตร) 
6,750 

8. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม ในการประชุมกรรมการอํานวยการ (25 บาท x 
20 คน x 2 ม้ือ) 

1,000 

รวม  154,500  10,250 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  164,750  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประชุมคณะกรรมการ 
อํานวยการหลกัสูตร เพื่อ 
กําหนดแนวคิดรวมกันใน 
การเสริมความเขมแขง็ของ 
หลักสูตรและการรับนิสิตป 
การศึกษา 2550
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8.  แผนการปฏิบัติงาน (ตอ) 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

2.  คณะกรรมการประจํา 
หลักสูตรนัดประชุมแตละ 
หลักสูตรอยางนอยปละ 2 
ครั้ง เพือ่พิจารณาการจัดการ 
เรยีนการสอนรายวิชาตางๆ 
ในหลักสูตร 

3.  สัมมนารวมเพื่อจัดกลยุทธ 
การรับนิสิตปการศึกษา 
2551 และพิจารณาปญหา/ 
อุปสรรคการจัดการเรยีนการ 
สอนรวมกัน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีนิสิตเขาศึกษาตั้งแตรอยละ 60 ของเปาหมายท่ีตั้งไว 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ไดหลักสูตรท่ีมีความพรอมในการรับนสิิต 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 137 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนของคณาจารย 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายวิชาการ หัวหนาภาควิชา 

4.  หลักการและเหตุผล 
ความเปนเลิศทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้น องคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือกระบวนการ 

เรียนการสอน ซึ่งมีหลายรูปแบบอันไดแก การบอกจด การอภิปราย การถกปญหา หรือรูปแบบการเรียนการ 
สอนแบบตางๆ  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  การสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  รวมถึงการออก 
ขอสอบ การวิเคราะหขอสอบและการวัดผลและประเมินผล  เพื่อเปนการสงเสริมความเปนเลิศทางดาน 
วิชาการในกระบวนการเรียนเรียนการสอนของคณาจารย คณะเภสัชศาสตรจึงจัดโครงการฝกอบรมและ 
พัฒนางานสอนขึ้น 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหคณาจารยไดฝกอบรมและพฒันางานสอน 
5.2  เพื่อใหคณาจารยไดแลกเปลีย่นขอคิดเห็น ความรูและประสบการณงานสอน 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  คณาจารยไดฝกอบรมและพัฒนางานสอน 
6.2  คณาจารยไดแลกเปลีย่นขอคิดเห็น ความรูและประสบการณงานสอน 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิน้ 31,000 บาท (สามหม่ืนหนึง่พนับาทถวน) ดงันี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 24,200 บาท (สองหม่ืนสี่พันสองรอยบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) 
จํานวน 6,800 บาท (หกพันแปดรอยบาทถวน)
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ)  3,000 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 50 คน x 4 ม้ือ)  5,000 
3. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 12 ชั่วโมง) + (400 บาท x 12 ชั่วโมง)  7,200  4,800 
4. คาเดินทางวิทยากร  4,000 
5. คาเชาท่ีพกัวิทยากร (1,000 บาท x 3 วัน)  3,000 
6. คาเอกสารและวัสดุ  2,000 
7. คาเลี้ยงรับรอง  2,000 

รวม  24,200  6,800 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  31,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. สํารวจหัวขอและเวลาที่ 
เหมาะสม 

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

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
คณาจารยเขารวมโครงการจํานวนอยางนอยรอยละ 60 ของจํานวนคณาจารยท่ีปฏิบัติงานอยู 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้น (อาจพิจารณาจากแบบประเมินฯท่ีประเมินโดยนิสิต) 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 138 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการฝกอบรมการเตรยีมพรอมนิสิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสชักรรม 
และคณะกรรมการเตรยีมพรอมนิสิตเพื่อการสอบฯ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันนิสิตเภสัชศาสตรจากมหาวิทยาลยัสังกัดรฐับาลตองมีการสอบประกอบวิชาชีพ 

เชนเดยีวกับมหาวิทยาลยัเอกชน โดยผูท่ีมีคณุสมบัติสอบจะตองผานการเรียนการสอนตามแผนการศกึษา 
จนถึงภาคเรยีนปลายในปสุดทายของแผนการเรียน เพื่อใหเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตรงกับการมีสิทธิ์ในการ 
ประกอบวิชาชีพ  แตเนื่องจากนิสิตดังกลาวนี้ศึกษาอยูในชั้นปท่ี 6 ซึ่งเปนปท่ีมีการเรียนการสอนเปนเฉพาะ 
การฝกปฏิบัติงานเทานั้น โดยเฉพาะทางดานบริบาลเภสชักรรม ทําใหการทบทวนองคความรูตางๆทาง 
ทฤษฏีอาจเปนไปอยางไมท่ัวถงึ ดังนั้นเพื่อใหนิสิตมีความพรอมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ คณะเภสชั 
ศาสตรจึงจัดโครงการเตรียมความพรอมในการสอบดังกลาวขึน้ 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อเตรยีมนิสิตใหมีความพรอมในการสอบใบประกอบวิชาชพี 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตมีความพรอมในการทําขอสอบใบประกอบวิชาชีพ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิน้ 12,100 บาท (หนึง่หม่ืนสองพันหนึง่รอยบาทถวน) ดงันี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 3,500 บาท (สามพันหารอยบาทถวน)
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7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
8,600 บาท (แปดพันหกรอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (300 บาท x 12 ชั่วโมง)  3,600 
2. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 50 คน)  1,500 
3. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (20 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ)  2,000 
4. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (100 บาท x 5 คน x 3 วัน)  1,500 
5. คาเอกสารและวัสดุ  1,500 
6. คายาและสารเคมี  2,000 

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

8.  แผนการปฏิบัติงาน (จัดเตรยีมสอบท้ังบรรยายและปฏิบัติ 1 วัน  บรรยายเตรียมความพรอม 2 วัน) 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

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

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนนิสิตเขารวมโครงการรอยละ 80 ของจํานวนนสิิตท่ีตองสอบ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตมีความพรอมในการสอบฯ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค ที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 139 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการปฏิบัติการการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะเภสชัศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
และคณะกรรมการปฏิบัติการสอบฯ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันนิสิตเภสัชศาสตรจากมหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาลตองมีการสอบประกอบวิชาชีพเชนเดยีวกบั 

มหาวิทยาลัยเอกชน โดยผูท่ีมีคุณสมบัติสอบจะตองผานการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาจนถึงภาคเรยีน 
ตนในปสุดทายของแผนการเรียน เพื่อใหเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตรงกับการมีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ และ 
ท้ังนี้คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรไดเปนศูนยสอบของการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 
ของสภาเภสัชกรรมดวย  โดยสภาเภสัชกรรมจัดใหมีการสอบปละ 3 ครั้ง ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการ 
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพจึงจัดโครงการฯขึ้น 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อจัดการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ไดดําเนนิการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธภิาพ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิน้ 25,500 บาท (สองหม่ืนหาพนัหารอยบาทถวน) ดงันี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 12,500 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
13,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน)
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ)  3,000 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม วันสอบวัดทักษะ (25 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ x 2 ครั้ง)  5,000 
3. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม วันสอบวัดความรู (25 บาท x 10 คน x 2 ม้ือ x 2 ครั้ง)  1,000 
4. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (100 บาท x 10 คน x 2 วัน x 2 ครั้ง)  4,000 
5. คาเอกสารและวัสดุ  1,000 
6. คายาและสารเคมี  1,500 
7. คาเดินทางไปประชุมเพื่อรับ-สง ขอสอบ  10,000 

รวม  12,500  13,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  25,500  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

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

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
- 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
การสอบดําเนินไปอยางเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค ที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 140 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมสหกิจศึกษา 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะเภสชัศาสตร 

4.  หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะเภสัชศาสตร สงเสริมใหมีสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ เพื่อใหนิสิตมี 

ประสบการณการปฏิบัติงานจริงเนื่องจากการปฏิบัติงานจริง ณ ตางประเทศนั้นมีความแตกตางจากตนสงักดั 
ท่ีนิสิตไดรับการศึกษาอยูไมวาจะเปนดานวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ รูปแบบการทํางาน การสื่อสาร และ 
การเปนอยูโดยนิสิตดังกลาวไดถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะเภสัชศาสตร และได 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต ในปการศึกษา 2549 เนื่องจากในการฝกปฏิบัติงาน 
ในตางประเทศดังกลาวซึ่งเปนวิชาชีพ ไดมีการคิดคาธรรมเนียมในการฝกปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อใหการ 
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงไดจัดโครงการสงเสริมสหกิจศึกษานี้เพื่อชําระคาธรรมเนียมการฝก 
ปฏิบัติงานและจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อบริหารจัดการการไปสหกิจศกึษา ณ ตางประเทศของนสิิต 
5.2  เพื่อสัมมนาสหกิจศกึษาหลงัจากกลับมาท่ีคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรแลว 
5.3  เพื่อจัดทํารายงานสหกิจศึกษา 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตไดไปสหกิจศึกษา และนํามาสัมมนาแลกเปลีย่นประสบการณกับเพื่อนนิสิตและคณาจารย 

7.  งบประมาณ 
ระยะเวลา/สถานที ่
-  นิสิตไปสหกิจศึกษา ณ Singapore General Hospital ระหวาง  30 กันยายน 2549-21 มกราคม 
2550 

-  นิสิตกลับมาสัมมนาสหกิจศกึษาท่ีคณะเภสัชศาสตร ระหวางวันท่ี 22-26 มกราคม 2550 
งบประมาณท้ังสิน้ 356,000 บาท (สามแสนหาหม่ืนหกพนับาทถวน) ดงันี้
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7.1  เงินรายได สํานักงานอธิการบดี กองทุนท่ัวไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา หมวดเงิน 
อุดหนุน โครงการสหกิจศึกษา และ INCUBATOR จํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาท 
ถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
56,000 บาท (หาหม่ืนหกพันบาทถวน) 

คาใชจาย  รายไดมหา 
วิทยาลัย 

รายไดคณะฯ 

1. คาเดินทางนสิิต (30,000 บาท x 2 คน)  60,000 
2. คาใชจายเหมาจายรายเดือนตามเกณฑของสํานักงาน กพ. (30,000 บาท x 4 

เดือน x 2 คน) 
240,000 

3. คาตอบแทนสหกิจศึกษาอาจารยประจําแหลงฝก ณ ตางประเทศ (SGD600 
x 3 คน) (1 SGD ประมาณ 25 บาท) 

45,000 

4. คาของที่ระลกึ  1,000 
5. คาธรรมเนยีมการโอนเงิน / ดราฟท ตางประเทศ  4,000 
6. คาธรรมเนยีมไปรษณียตางประเทศ  2,000 
7. คาจัดทํารายงานสหกิจศึกษา  2,000 
8. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (20 บาท x 100 คน)  2,000 

รวม  300,000  56,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  356,000  บาท 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการ 
2. นิสิตไปสหกิจศึกษา 
3. นําเสนอและสัมมนาสหกิจ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
นิสิตไปสหกิจศึกษา 3 คน
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10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
สหกิจศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 141 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมการเรยีนรูดวยตนเองของนิสิตเภสชัศาสตร สาขาวิชาบริบาล 
เภสชักรรม 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสชักรรม 

4.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสภาเภสัชกรรมจัดใหมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรม โดยใหมีการเริ่มสอบ 

ครั้งแรกสําหรับนิสิตเภสัชศาสตรที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ประมาณเดือนมีนาคม ของทุกป  และจากการ 
ท่ีสภาเภสัชกรรมไดจัดสรางมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
และเสริมสรางเภสัชกรท่ีมีองคความรูและทักษะท่ีเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพตอไปนั้น  คณะเภสัช 
ศาสตรจึงขอสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนิสิตคณะเภสัชศาสตร เพื่อใหนิสิตไดมีการเตรียมตัวในการ 
สอบอยางเต็มท่ี โดยใหสามารถฝกฝนทักษะตางๆตามเกณฑมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัช 
กรรมได จึงขอจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อใหนิสิตสามารถฝกปฏิบัติทักษะตางๆตามเกณฑมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัช 
กรรมไดดวยตนเอง 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตสอบผานทกัษะการประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรม 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 9,000 บาท (เกาพนับาทถวน) ดงันี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
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7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาวัสดุ และสารเคมี  5,000 
2. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (100 บาท x 10 วัน x 4 คน)  4,000 

รวม  5,000  4,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  9,000  บาท 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. จัดทําหอง  ภ.5104 
2. นิสิตมีการไปฝกทกัษะฯ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
นิสิตมีการเขาไปใชหอง ภ 5104 เพื่อฝกทักษะ ตั้งแตรอยละ 50 ของจํานวนนสิิตท่ีมีสิทธิ์สอบ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตสอบผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในสวนของการวัดทักษะฯ ตั้งแตรอยละ 50 ของจํานวน 
นิสิตท่ีมีสิทธิส์อบ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 142 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการศกึษาดงูานโรงพยาบาลคณุภาพ ครัง้ที่ 1 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ / ผศ. ดร. มังกร  ประพันธวัฒนะ 

4.  หลักการและเหตุผล 
โรงพยาบาลในปจจุบันมีการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น หลายโรงพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพจาก 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การทํางานปจจุบันเภสัชกรไมใชรูแตเพยีงบทบาททางวิชาชพี 
แตตองมีองคความรูท่ีกวางขวางขึ้น ท้ังในดานการบริหารจัดการท่ัวไป การจัดการดานสิ่งแวดลอมและ 
โครงสราง การจัดการดานความเสี่ยง และความเชื่อมโยงของระบบยากับการรักษาพยาบาลทางการแพทย 

การพัฒนาระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเปนรายวิชาเลือกเสรีสําหรับนิสิตท่ีสนใจ 
เพื่อใหการ จัดการเรียนการสอนบรรลุ วัตถุประสงครายวิชา  จึงมีความจําเปนท่ีนิสิตตองเ ห็น 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ และความเชื่อมโยงของการดําเนินการจากโรงพยาบาล เพื่อความเขาใจ และเปน 
ประสบการณเม่ือตองออกไปปฏิบัติงานเปนเภสัชกรโรงพยาบาล 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเสริมสรางความรู และไดเห็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบสนับสนุนใน 

โรงพยาบาล 
5.2  เพื่อสรางความเขาใจและเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานที่ตองเชื่อมโยงเพื่อใหระบบยา 

โรงพยาบาลสามารถเปนหลักประกันความปลอดภัยผูปวย 
5.3  เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเองและกับผูปฏิบัติงาน 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตมีความรู ความเขาใจ และไดแลกเปลี่ยนเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
6.2  นิสิตสามารถนําประสบการณท่ีไดจากการศึกษาดูงาน สรางเสริมความเขาใจเนื้อหาการ 

เรียนการสอน 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 18,720 บาท (หนึง่หม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) ดงันี้
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7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 
มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 9,520 บาท (เกาพันหารอยยี่สิบบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
9,200 บาท (เกาพันสองรอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาเบ้ียเลี้ยงอาจารยและเจาหนาท่ี (180 บาท x 3 คน x 2 วัน)  1,080 
2. คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 2 วัน)  240 
3. คาอาหารนิสิต (60 บาท x 60 คน x 2 วัน)  7,200 
4. คาพาหนะและน้ํามันรถ  2,600 
5. คาตอบแทนวิทยากร (300 บาท x 12 ชั่วโมง)  3,600 
6. คาของที่ระลกึ  2,000 
7. คาเอกสารและวัสดุ  2,000 

รวม  9,520  9,200 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  18,720  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
2. ดําเนินการโครงการ 
3. สรุปและประเมินผล 

หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1  สัปดาหแรกของเดอืนพฤศจิกายน ประมาณวันท่ี  6 พฤศจิกายน 2549  โรงพยาบาลพุทธชินราช 
ครั้งที่ 2  สัปดาหสองของเดือนพฤศจิกายน ประมาณวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2549  โรงพยาบาลบานตาก 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
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9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนนิสิตทุกคนเขารวมการศึกษาดูงาน 
9.2  สามารถดําเนินการไดภายในงบท่ีกําหนด 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิต มีความรู ความเขาใจ ใหความสนใจ สามารถสรุปและแลกเปลี่ยนท่ีสถานที่ดูงาน 
10.2  นิสิตมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวา 3.41 (จากระดับ 

คะแนน 1- 5) 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 143 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการศกึษาดงูานโรงพยาบาลคณุภาพ  (ครัง้ที่ 2) 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
อ.ศุภวรรณ พงศพัฒนาวุฒิ  และ ผศ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ 

4.  หลักการและเหตุผล 
เภสัชกร เปนวิชาชีพหนึ่งที่สามารถเขาสูระบบสุขภาพไดในหลายบทบาท ท้ังบทบาทท่ีเกี่ยวของ 

กับกฎหมาย การเปนพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติยา บทบาทในการสนับสนุนดาน 
วิชาการเพื่อใหเกิดระบบและการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข งานดานการผลิต การวิจัย และการควบคุมคุณภาพยาและเวชภัณฑ ท้ัง 
ภาครัฐและเอกชน งานควบคุม เฝาระวังคุณภาพผลิตภัณฑระดับประเทศ และงานการศึกษาเภสัชศาสตร 

เนื่องจากรายวิชานี้เพิ่งดําเนินการเปนครั้งแรก เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน เปนไปอยางมี 
คุณภาพ การศึกษา ดูงาน สถานที่และบทบาทจริงเปนสิ่งสําคัญซึ่งนิสิตจะไดเรียนรู ไดแลกเปลี่ยน และได 
ประสบการณจากการทัศนศึกษา เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเสริมสรางความรู และไดเห็นกระบวนการปฏิบัติงาน บทบาทหนาท่ีของเภสัชกรใน 

สาขาตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
5.2  เพื่อสรางความเขาใจและเห็นความสําคัญของบทบาทหนาที่เภสัชกร และความเชือ่มโยงของ 

วิชาชีพ ตอระบบยาของประเทศ 
5.3  เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเภสัชกรในแตละสาขา 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตมีความรู ความเขาใจ และไดแลกเปลี่ยนเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
6.2  นิสิตไดรับทราบบทบาทเภสัชกรในสาขาท่ีมีความสําคัญ 
6.3  นิสิตสามารถนําประสบการณท่ีไดจากการศึกษาดูงาน สรางเสริมความเขาใจเนื้อหาการ 

เรียนการสอน
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7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 111,260 บาท (หนึ่งแสนหนึง่หม่ืนหนึง่พนัสองรอยหกสบิบาทถวน) ดงันี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 82,900 บาท (แปดหม่ืนสองพันเการอยบาท 
ถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
28,360 บาท (สองหม่ืนแปดพันสามรอยหกสิบบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาเบ้ียเลี้ยงอาจารยและเจาหนาท่ี (180 บาท x 4 คน x 4 วัน)  2,880 
2. คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 4 คน x 4 วัน)  1,920 
3. คาอาหารนิสิต (60 บาท x 89 คน x 4 วัน)  21,360 
4. คาท่ีพักอาจารยและเจาหนาที่ (800 บาท x 4 คน x 4 วัน)  12,800 
5. คาท่ีพักนิสิต (100 บาท x 89 คน x 4 วัน)  35,600 
6. คาพาหนะและน้ํามันรถ  20,000 
7. คาตอบแทนวิทยากร (300 บาท x 24 ชั่วโมง)  7,200 
8. คาของที่ระลกึ  7,000 
9. คาเอกสารและวัสดุ  2,500 

รวม  82,900  28,360 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  111,260  บาท 

หมายเหตุ:  1. รถบัส 2 คัน (พนักงานขับรถ 2 คน/รถบัส) 
2. สถานที่ดูงานประกอบดวย 

•  โรงงานผลิตยาสยามฟารมาซูติคอล จํากัด 
•  องคการเภสชักรรม ฝายผลิต และวิจัย 
•  กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
•  สภาเภสชักรรม และกองสนับสนนุบริการสุขภาพ สาํนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข 
•  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
•  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองยา กองขึน้ทะเบียน และกองวิชาการ
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
2. ดําเนินการโครงการ 
3. สรุปและประเมินผล 

หมายเหตุ  ดําเนินการกอนเปดเรยีนการศึกษาภาคปลาย ระหวางวันท่ี 24-27 ตุลาคม 2549 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนนิสิตทุกคนเขารวมการศึกษาดูงาน 
9.2  สามารถดําเนินการไดภายในงบท่ีกําหนด 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิต มีความรู ความเขาใจ ใหความสนใจ สามารถสรุปและแลกเปลี่ยนท่ีสถานที่ดูงาน 
10.2  นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปมากกวารอยละ 80 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 144 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะการเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ 
ของนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา  คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการประจําหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปดใหมีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิต 

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ใหมีความสามารถในการนําความรูดานเภสัชศาสตรระดับสูง ไปใชในการ 
คนควา วิจัย ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ เพื่อแกปญหาดานยาในระบบสาธารณสขุของ 
ประเทศไทย ท้ังทางดานสาขาวิชาเฉพาะ สหสาขาวิชา และการพัฒนาสมุนไพร 

การพัฒนาทักษะการเขียนบทความ/ผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ เปนสวนหนึ่งของการพัฒนา 
ศักยภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปดโอกาสใหนิสิตไดฝกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนและการ 
นําเสนอผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการสงสริมนิสิตใหมีโอกาสไดตีพิมพผลงานวิจัยลงในวารสาร 
ทางวิชาการระดับนานาชาติหรือนําเสนอผลงานในเวทีหรือที่ประชุมในระดับนานาชาติตอไป 

สถานที่จัดโครงการ 
หอง ภ. 1308  อาคาร 1  คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความ/ผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ 

บัณฑิตศกึษา 
5.2  เพื่อพัฒนาทักษะการนาํเสนอผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ผูเขารวมโครงการมีการพฒันาทักษะการเขยีนและการนําเสนอผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ 
6.2  ผูเขารวมโครงการมีบทความ/ผลงานวิจัย ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
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7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพือ่การศกึษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศกึษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบัณฑิตศึกษา) เปนจํานวนเงนิ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพัน 
บาทถวน) ดังนี ้

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
คาตอบแทนวิทยากร (500 บาท x 30 ชั่วโมง)  15,000 

รวม  -  15,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  15,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. จัดโครงการ 
2. สรุปประเมินผลโครงการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีผูเขารวมโครงการตามเปาหมาย 
9.2  ผูเขารวมโครงการแตละคนเขารับการฝกอบรมอยางนอยรอยละ 80 ของเวลาทัง้หมด 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการมีการพัฒนาทักษะการเขียนบทความ/ผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 145 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการปฐมนเิทศนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา ภาคปกติ ปการศึกษา 2550 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  และ 

ทบวงมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2544 จัดใหมีหลักสูตรปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัช 
ศาสตร  (หลักสูตรนานาชาติ)  และในป  2545  มีหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ตอมาในป 2550 มีหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
และสาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
และวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ในปการศึกษา 2550 นี้ มีความประสงคจะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตท่ีเขาใหมในหลักสูตรไดมีโอกาสทําความคุนเคยกับมหาวิทยาลัยนเรศวร รับทราบ 
ขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และเพื่อสราง 
ความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตดวยกันเอง และระหวางนิสิตกับคณาจารยในมหาวิทยาลัยนเรศวรใหเพิ่ม 
มากขึ้น คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท 
และปริญญาเอก ปการศึกษา 2550 ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาใหมไดรับทราบขอมูล  และทําความรูจักคณะเภสัช- 

ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.2  เพื่อใหนิสิตไดเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร 
5.3  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตดวยกัน และนิสิตกับอาจารยในคณะเภสัชศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตในหลักสูตรมีทัศนวิสัยท่ีดีตอมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.2  นิสิตเกิดความเขาใจรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
6.3  เกิดความสัมพันธอันดรีะหวางนิสิตกับนิสิต และนิสิตกับอาจารย
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบัณฑิตศึกษา) จํานวน 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) ดังนี ้
คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 

1. คาอาหารกลางวัน (100 บาท x 40 คน)  4,000 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (20 บาท x 40 คน)  800 
3. คาวัสดุ  2,200 
4. คาของที่ระลกึ  2,000 

รวม  -  9,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  9,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ปฐมนิเทศนสิิตใหม เทอม 2 
ปการศึกษา 2548 

2. ปฐมนิเทศนสิิตใหม เทอม 1 
ปการศึกษา 2549 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนอาจารยและนิสิตท่ีเขารวมการสัมมนา 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตมีความพึงพอใจในงานปฐมนเิทศ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 146 

2.  ช่ือโครงการ  ศึกษาดูงานการใหบริการสุขภาพแบบองครวมและการแพทยทางเลอืก 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการและผูประสานงาน 
- ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล 
- หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันประชาชนไดหันมาใหความสนใจการแพทยทางเลือกกันมาก โดยการสรางเสรมิสขุภาพซึง่ 

ไมตองใชยา ดวยวิธีการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกอื่นที่นอกเหนือไปจากวิธีการดูแลสุขภาพตามการแพทย 
แผนปจจุบัน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มีจุดมุงหมายท่ีเนนกระบวนการ 
ศึกษาดวยตนเอง ซึ่งนิสิตจะไดรับการฝกปฏิบัติงานเพื่อใหนิสิตมีความรู ประสบการณท่ีหลากหลายเพื่อ 
สรางความพรอมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปนบัณฑิตท่ีมีคุณคาตอสังคมจึงมีความจําเปน 
อยางยิ่งที่นิสิตจะตองออกศึกษาและดูงานการใหบริการสุขภาพแบบองครวมและการแพทยทางเลือกใน 
สถานบริการจริง 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเสริมสรางและประสบการณเกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพแบบองครวมและการแพทย 

ทางเลือกแกนิสิตเภสัชศาสตร ชั้นปท่ี 6 ท่ีเลือกรายวิชาปฏิบัติการแพทยทางเลอืก และนสิติท่ี 
สนใจ 

5.2  เพื่อสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานท่ีดําเนินงานดานการแพทยแผน 
ไทยและการแพทยทางเลือก 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตมีความรู ความเขาใจเกีย่วกับการพัฒนา และบริหารจัดการใหบริการสขุภาพและการแพทย 

ทางเลอืก กอนออกฝกปฏิบัติงานไดดียิง่ขึ้น 
กลุมเปาหมาย 
-  นิสิตเภสชัศาสตรท่ีเลือกวิชาปฏิบัติการแพทยทางเลือก ไมนอยกวา 20 คน 
-  อาจารยแหลงฝก ไมนอยกวา 1 แหลงฝก 
ระยะเวลา  เดือนมีนาคม 2550
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7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร กองทุน 
เพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร) จํานวน 10,000 บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
หมวดคาตอบแทน 
1. คาตอบแทนวิทยากร (300 บาท x 8 ชั่วโมง)  2,400 
หมวดใชสอย 
2. เบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 2 คน x 2 วัน)  480 
3. คาท่ีพักอาจารยและเจาหนาที่ (80 บาท x 1คืน x 2หอง)  1,600 
4. คาพาหนะ  5,520 

รวม  10,000  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  10,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ศึกษาขอมูลสถานที่ดูงาน  ↔ 
2. ขออนุมัติจัดโครงการ  ↔ 
3. ดําเนินโครงการ  ↔ 
4. ประเมินผลโครงการ  ↔ 
5. รายงานผลการดําเนินงาน  ↔ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 80 
9.2  สถานทีศ่ึกษาดูงานไมนอยกวา 2 แหง 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอกิจกรรม 
10.2  นิสิตเกิดทัศนคติท่ีดีตอการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

11.1  อาจารยจากแหลงฝกไมสามารถเขารวมโครงการได 
11.2  ท่ีพัก(คณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) ไมมีท่ีจอดรถสําหรับรถบสั ทําใหไม 

สะดวกและไมปลอดภัยในการจอดรถ 
11.3  เปดโอกาสใหนิสิตผูสนใจเขารวมโครงการ ทําใหจํานวนนิสิตเขารวมโครงการมีการ 

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหตองติดตอประสานงานทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และ 
สิ้นเปลืองงบประมาณ 

12.  สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

12.1  อาจารยจากแหลงฝกไมสามารถเขารวมโครงการได อาจเนื่องมาจากอาจารยแหลงฝกมี 
ภาระงานประจําท่ีตองทํา และอีกปจจัยหนึ่งคือทางแหลงฝกตองออกคาใชจายในการ 
เดินทางมาท่ี คณะเภสัชศาสตรเอง ทําใหอาจจะมีปญหาในดานการขออนุมัติไปราชการ 

12.2  ปองกันอุบัติเหตุ โดยพยายามหาท่ีพักท่ีมีสถานที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย 
12.3  แจงขอปฏิบัติใหนสิิตทราบกอนเขารวมโครงการ เพือ่ลดปจจัยการเปลี่ยนแปลงจํานวน 

ผูเขารวมโครงการ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 147 

2.  ช่ือโครงการ  สัมมนาเตรียมความพรอมเพื่อการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 

3.  ผูรับผิดชอบ  ผศ.ดร.ปวีณา  สนธสิมบัติ  ผูประสานงานโครงการ  นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล 

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กําหนดใหนิสิตชั้นปท่ี 6 ฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ตลอดป 

การศึกษา 255 จํานวน 4 วิชาบังคับ และ 2 วิชาเลือก โดยนิสิตฝกปฏิบัติการ ณ แหลงฝก ท่ีคณะฯจัดหาให 
เพื่อใหนิสิตฝกทักษะและประสบการณดานบริบาลเภสัชกรรม รวมกับบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ  การจัด 
สัมมนาเตรียมความพรอมเพื่อการฝกปฏิบัติงาน สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 6 เปนการชี้แจงวัตถปุระสงคของการฝก 
ปฏิบัติงาน สรางความพรอม ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ ของนิสิตท่ีพึงปฏิบัติระหวาง 
การฝกปฏิบัติการตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  ชี้แจงรายการเอกสารประกอบการฝกงาน 
5.2  ชี้แจงรายละเอยีดคูมือการฝกปฏิบัติงาน 
5.3  ชี้แจงรายละเอยีดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน  รายงานการฝกปฏบัิติงาน และการประเมินผล 

การฝกปฏิบัติงาน 
5.4  แจง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ ท่ีเกีย่วของ 
5.5  แจงการมีสิทธิรับความชวยเหลือ และความคุมครองในดานการเงิน และสุขภาพ ระหวาง 

การฝกงาน 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตมีความรู ความเขาใจ วัตถุประสงค บทบาทหนาท่ี กฎระเบียบขอบังคับ และกิจกรรม 

การฝกงาน 
6.2  นิสิตมีความพรอมในการฝกปฏิบัติงาน 
กลุมเปาหมาย  นิสิตเภสัชศาสตรเทียบชั้นปท่ี 6 จํานวน  80  คน 
ระยะเวลา  เดือนมกราคม
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7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร กองทุน 
เพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร) จํานวน 11,950 บาท 
(หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง)  3,600 
2. คาเดินทางวิทยากร (1,500 บาท x 2 คน)  3,000 
3. คาท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 2 คน x 1 วัน)  1,600 
4. คาอาหารกลางวัน (200 บาท x 15 คน)  3,000 
5 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 15 คน x 2 ม้ือ)  750 

รวม  11,950  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  11,950  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ขออนุมัติโครงการ และ 
แตงตั้งคณะทํางาน 

<--> 

2. ประชุมคณะทํางาน  <--> 
3. ติดตอสถานที่  <--> 
4. ทําหนังสือเชญิผูเกีย่วของ  <--> 
5. ดําเนินกิจกรรมตาม 
โครงการ 

<--> 

6. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงานเสนอคณะฯ 

<--> 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  มีนิสิตเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  80  คน 
9.2  ไดรับผลการประเมินโครงการคาระดับไมนอยกวา 4
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10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจ เกีย่วกับการฝกปฏิบัติงานเชิงวชิาชีพ และสามารถเตรยีมความ 
พรอมดานความรู การเดินทาง ท่ีพัก งบประมาณ และอื่นๆ ท่ีจําเปนตอการฝกปฏิบัตงิานฯ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค ที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 148 

2.  ช่ือโครงการ  สัมมนาเตรียมความพรอมกอนฝกงานปฏิบัติการเภสชักรรมโรงพยาบาล 

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

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กําหนดใหนิสิตชั้นปท่ี 4 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผลัดท่ี 1 ระหวางวันท่ี 

5 มีนาคม - 6 เมษายน 2550 ผลัดท่ี 2 วันท่ี 23 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2550 โดยการสงนิสิตออกปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานท่ีมีการดําเนินงานดานสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

1.  โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสถาบัน โรงพยาบาล 
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน 
3.  รานยาสังกัดสถาบัน หรือ รานยาเอกชน 

เพื่อใหนิสิตฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพเภสัชศาสตร  รวมกับบุคลากรทางการแพทย 
อื่นๆ  การเรียนรูลักษณะงาน โครงสรางองคกร ระบบบริการสาธารณสุข ปญหาสาธารณสุข 
ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานและผูรับบริการ ประสบการณท่ีนิสิตผูผาน 
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพไดรับจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํางานในอนาคต ทําใหนิสิตมี 
ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ การจัดปฐมนิเทศ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ เปนการสรางความพรอม 
ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงาน 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  ชี้แจงรายการเอกสารประกอบการฝกงาน 
5.2  ชี้แจงรายละเอยีดคูมือการฝกปฏิบัติงาน 
5.3  ชี้แจงรายละเอยีดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน  รายงานการฝกปฏบัิติงาน และการประเมินผล 

การฝกปฏิบัติงาน 
5.4  แจง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ ท่ีเกีย่วของ 
5.5  แจงการมีสิทธิร์ับความชวยเหลอื และความคุมครองในดานการเงนิ และสุขภาพ ระหวาง 

การฝกงาน
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตมีความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ และวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงาน 
6.2  นิสิตมีความรู ความเขาใจ รายละเอียดการฝกปฏิบัติงาน 
กลุมเปาหมาย  นิสิตเภสชัศาสตร เทียบชั้นปท่ี 5 จํานวน  95  คน 
ระยะเวลา  เดือนมกราคม  2550 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร กองทุน 
เพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 11,950 
บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง)  3,600.00 
2. คาเดินทางวิทยากร (1,500 บาท x 2 คน)  3,000.00 
3. คาท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 1 คืน x 2 คน)  1,600.00 
4. คาอาหารกลางวัน (200 บาท x 15 คน)  3,000.00 
5.  อาหารวางและเครื่องดื่ม  (25  บาท x 15 คน x 2 ม้ือ )  750.00 

รวม  11,950  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  11,950  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ขออนุมัติโครงการ และแตงตั้ง 
คณะทํางาน 

<--> 

2. ประชุมคณะทํางาน  <--> 
3. ติดตอสถานที่  <--> 
4. ทําหนังสือเชญิผูเกีย่วของ  <--> 
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  <--> 
6. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงานเสนอคณะฯ 

<-->
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9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีนิสิตเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  80  คน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจ เกีย่วกับการฝกปฏิบัติงานเชิงวชิาชีพ และสามารถเตรยีมความ 
พรอมดานความรู การเดินทาง ท่ีพัก งบประมาณ และอื่นๆ ท่ีจําเปนตอการฝกปฏิบัตงิานฯ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค ที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 149 

2.  ช่ือโครงการ  การสัมมนาเตรียมความพรอมสําหรับแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
3.1  ผศ.ดร.ปวีณา  สนธสิมบัติ 
3.2  หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ 

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม ไดกําหนดใหนิสิตชั้นปท่ี 6  ฝกปฏิบัติการ 

จํานวน 6 รายวิชา ซึ่งนิสิตตองออกฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝกท่ัวประเทศ เปนระยะเวลา 6 ผลัด ผลัดละ 
ประมาณ 30 วันทําการ และปจจุบันมีคณะเภสัชศาสตร กอตั้งเพิ่มขึ้น ทําสถานท่ีฝกปฏิบัติงานของนิสิตมี 
จํานวนลดนอยลง ดังนั้น คณะจึงจําเปนตองจัดหาหนวยงานดานสาธารณสุขรองรับการฝกปฏิบัติการของ 
นิสิต โดยวิธีการสรางความรวมมือ และสรางความเขาใจในเนื้อหาสาระของกิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน 
รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน ระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ หนวยงานท่ี 
เปนแหลงฝก และนิสิตผูฝกปฏิบัติงานเพื่อใหการฝกปฏิบัติงานเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเตรียมความพรอมของอาจารยประจําแหลงฝก 
5.2  เพื่อสรางความเขาใจในกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  อาจารยประจําแหลงฝก มีความเขาใจในกิจกรรมการฝกปฏิบัติการ และเกิดทัศนคติท่ีดีตอ 

หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 
6.2  อาจารยประจําแหลงฝก มีความพรอมตอการเปนแหลงฝก และการฝกปฏิบัติการ 
กลุมเปาหมาย  เภสชักรประจําแหลงฝก และเภสัชกรผูสนใจ จํานวน 40-50 คน 
ระยะเวลา  เดือนตุลาคม  2550 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 183,720 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยีส่บิบาทถวน) ดังนี้
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7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 
มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 178,520 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัหา 
รอยยี่สิบบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
5,200 บาท (หาพันสองรอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
หมวดคาตอบแทน 
1. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 8 ชั่วโมง)  4,800  3,200 
2. คาตอบแทนวิทยากรกลุม (500 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 กลุม)  3,000 
3. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลา (200 บาท x 5 คน x 2 วัน)  2,000 
หมวดใชสอย 
1. คาอาหารกลางวัน (150 บาท x 50 คน x 2 วัน)  15,000 
2. คาอาหารเยน็ (200 บาท x 50 คน x 2 วัน)  20,000 
3. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (35 บาท x 50 คน x 4 ม้ือ)  7,000 
4. คาท่ีพักสําหรับวิทยากรและเจาหนาที่ (500 บาท x 15 คน x 2 คืน)  15,000 
5. คาท่ีพักอาจารยแหลงฝก (500 บาท x 35 คน x 2 คืน)  35,000 
6. คาเดินทางอาจารยแหลงฝก (1,000 บาท x 35 คน)  35,000 
7. คาเดินทางวิทยากร  2,000 
8. คาพาหนะ  40,000 
9. คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 3 คน x 2 วัน)  720 
หมวดคาวัสดุ 
1. คาวัสดุประกอบการประชุม  1,000 

รวม  178,520  5,200 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  183,720  บาท
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ศึกษาขอมูลสถานที่ 
2. ขออนุมัติโครงการ  ↔ 
3. ดําเนินโครงการ  ↔ 
4. ประเมินผลโครงการ  ↔ 
5. รายงานผลการดําเนินงาน  ↔ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 70 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับดี 
10.2  ผูเขารวมโครงการ มีความเขาใจในกระบวนการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสชักรรม 
10.3  ผูเขารวมโครงการ มีความพรอมในการฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 150 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการประชุมวิชาการเพื่อพฒันาทักษะการบริบาลเภสชักรรมชุมชน 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
3.1  อาจารยอรรถการ  นาคํา 
3.2  หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชพี 

4.  หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบัน รานยา เปนหนวยบริการดานสุขภาพ ขั้นปฐมภูมิท่ีมีประชาชนเลือกใชบริการเปน 

จํานวนมาก ดังนั้นเภสัชกรผูปฏิบัติงานจึงตองไดรับการพัฒนาดานทักษะและองคความรูใหเทาทันตอ 
สถานการณปจจุบันของโรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นประกอบกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล 
เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเองซึ่งนิสิตจะไดรับการฝกปฏิบัติงานใน 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเพื่อสรางความพรอมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปน 
บัณฑิตท่ีมีคุณคาตอสังคม และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธกิจในการพัฒนาวิชาชีพ 
รวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดานยาใหกับประชาชน 

การพัฒนาทักษะการใหบริบาลเภสัชกรรมชุมชน Pharmaceutical Care in Pharmacy Conference 
เปนการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณของเภสัชกรจากหนวยงานตางๆ ท่ัวประเทศซึง่จะชวยพฒันา 
วิชาชีพเภสัชกรรมและสามารถเปนแหลงฝกปฏิบัติงานใหกับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
บริบาลเภสัชกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อสนับสนุนดานวิชาการใหกับเภสัชกรผูปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการบริบาลเภสัช 

กรรมชุมชน 
5.2  เพื่อสรางความรวมมือ กับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
5.3  เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม และ 

เพิ่มจํานวนสถานปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนใหมีความพรอมในการเปนแหลงฝก 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  เภสชักรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกีย่วกับการใหบริการทางเภสชักรรม- 

ชุมชน
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6.2  เภสชักรผูเขารับการอบรมนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาการปฏิบตัิงานบริบาลเภสัชกรรม- 
ชุมชนในหนวยงานของตนได 

6.3  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนเพียงพอกับจํานวน 
นิสิต 

6.4  เกิดความรวมมือพฒันาวชิาชีพ กับ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
6.5  มีจํานวนแหลงฝกปฏิบัติการดานการใหบริบาลเภสชักรรมชุมชนเพิ่มขึน้ 
เปาหมาย 
-  เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการใหบริบาลเภสัชกรรมชุมชน 
-  เภสัชกรผูเขารวมประชุมฯนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 
-  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชน 
-  เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 
หนวยงานท่ีใหบริการดานบริบาลเภสัชกรรมชุมชน 

กลุมเปาหมาย  เภสชักรประจําแหลงฝก และเภสัชกรผูสนใจ จํานวน 30-40 คน 
ระยะเวลา  เดือนกรกฎาคม  2550 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 64,380 บาท (หกหม่ืนสี่พนัสามรอยแปดสบิบาทถวน) ดงันี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 16,380 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันสามรอยแปด 
สิบบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคาลงทะเบียน ผูเขารวมประชุม 30 คน ๆ ละ 2,000.00 บาท หักใหมหาวิทยาลัย 
10% คณะเภสัชศาสตร 10% คงเหลือ 48,000.00 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคา 
ลงทะเบียน 

1. คาอาหาร  (200 บาท x 60 คน x 2 วัน)  24,000 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 60 คน x 2 วัน x 2 ม้ือ)  6,000 
3. คาท่ีพักวิทยากรและเจาหนาที่ (800 บาท x 4 หอง x  2 คืน x 1 ครั้ง)  6,400 
4. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน)  12,000 
5. คาเดินทางวิทยากร  1,500
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคา 
ลงทะเบียน 

6. คาพาหนะ  6,000 
7. เบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 2 คน x 2 วัน )  480 
8. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 200 บาท x 2 วัน)  2,000 
9. คาวัสดุประกอบการประชุม  2,000  3,000 
10. คาเลีย้งรับรอง (200 บาท x 5 คน)  1,000 

รวม  16,380  48,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  64,380  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เสนอขออนุมัติโครงการ <-> 
2. แตงตั้งคณะทํางาน <-> 
3. ประชุมคณะทํางาน <-> <-> 
4. ดําเนินงานตามโครงการ <-> 
5. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงานเสนอคณะฯ 
และประกันคณุภาพ 

<-> 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
-  จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 30 คน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
-  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับด ี

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
ไมมี 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา/อุปสรรค ที่อาจเกิดขึน้ 
ในปนี้ 

ไมมี
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 151 

2.  ช่ือโครงการ  การประชุมวิชาการเพื่อพฒันาความรู และทักษะในการใหบริการสารสนเทศ 
ทางยา 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
3.1  อ.อภิรักษ  วงศรัตนชัย  และ อ.ธรีชยั  เรอืงบัณฑิต 
3.2  หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชพี 

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเองซึ่ง 

นิสิตจะไดรับการฝกปฏิบัติงานต้ังแตการเรียน ชั้นปท่ี 4 ปท่ี 5 และปท่ี 6 เพื่อสรางความพรอมและพัฒนา 
ศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปนบัณฑิตท่ีมีคุณคาตอสังคม และในปจจุบันรูปแบบการใหบริการดานยาแก 
ประชาชนในโรงพยาบาลไดรับการพัฒนาใหมีความชัดเจนในดานการบริการท่ีแบงตามประเภทของผูปวย 
หรือผูรับบริการมากขึ้น 

งานบริการสารสนเทศทางยาในโรงพยาบาลนับเปนบริการท่ีสําคัญดานหนึ่งที่เภสัชกรผูปฏิบัติงาน 
จําเปนตองมีองคความรูและทักษะท้ังทางวิชาชีพ และวิชาการ ท่ีสามารถรับการพัฒนาไดจากการเขารวม 
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณของผูรวมวิชาชีพเภสัชกรท่ีมาจากหนวยงานตางๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งจะ 
ชวยใหสามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนากระบวนการใหบริการแกผูปวยหรือผูรับบริการใหเกิดประสทิธภิาพ 
อีกทั้งสามารถเปนแหลงเรียนรูของนิสิตเภสัชศาสตร จากการฝกปฏิบัติงานใหกับนิสิตหลกัสตูรเภสชัศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อสราง และเสริมความรวมมือกับหนวยงานท่ีใหบริการดานสุขภาพในการเปนแหลงฝก 

สาขาวิชาปฏิบัติการบริการสารสนเทศทางยา 
5.2  เพื่อใหเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานบริการสารสนเทศทางยาไดเพิ่มพูนองคความรูและทักษะดาน 

การใหบริการสารสนเทศทางยา 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  เภสชักรผูเขารับการอบรมนําความรูและทักษะท่ีไดรับไปพฒันาการปฏิบัติงานใหบรกิาร 

สารสนเทศในหนวยงานของตนได



157 

6.2  เกิดความรวมมือพฒันาวชิาชีพเภสัชกรระหวางคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 
หนวยงานท่ีใหบรกิารสารสนเทศทางยา 

6.3  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยาเพยีงพอกับจํานวน 
นิสิต 

กลุมเปาหมาย  เภสชักรประจําแหลงฝก และเภสัชกรผูสนใจ จํานวน 40-50 คน 
ระยะเวลา  เดือนกรกฎาคม  2550 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 79,080 บาท (เจ็ดหม่ืนเกาพนัแปดสิบบาทถวน) ดงันี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 15,080 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันแปดสิบบาท 
ถวน) 

7.2  เงินรายไดคาลงทะเบียน ผูเขารวมประชุม 40 คน ๆ ละ 2,000.00 บาท หักใหมหาวิทยาลัย 
10% คณะเภสัชศาสตร 10% คงเหลือ 64,000.00 บาท (หกหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคา 
ลงทะเบียน 

1. คาอาหาร  (200 บาท x 60 คน x 3 วัน)  36,000 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 60 คน x 2 ม้ือ x 3 วัน)  3,000  6,000 
3. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 วัน)  18,000 
4. คาท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 2 คืน)  1,600 
5. คาเดินทางวิทยากร  3,500 
6. คาพาหนะ  1,500 
7. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 200 บาท x 2 วัน)  2,000 
8. คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 2 คน x 2 วัน)  480 
9. คาวัสดุประกอบการประชุม  5,000 
10. คาเลีย้งรับรอง (200 บาท x 10 คน)  2,000 

รวม  15,080  64,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  79,080  บาท



158 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 กิจกรรม 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ <-> 
2. แตงตั้งคณะทํางาน <-> 
3. ประชุมคณะทํางาน <-> <-> 
4. ดําเนินงานตามโครงการ <-> 
5. สรุปและรายงานผลการ 

ดําเนินงานเสนอคณะฯ 
และประกันคณุภาพ 

<-> 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 คน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ภสัชกรประจําแหลงฝกมีความพึงพอใจในระดับด ี

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอืปองกันปญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นใน 
ปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 152 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการประชุมวิชาการบริบาลเภสชักรรมอายรุศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.ปวีณา  สนธสิมบัต ิ

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม และ 

เปนแหลงบริการวิชาการ ฝกอบรม ใหกับสังคม   ดังนั้น การจัดประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรมอายุร 
ศาสตร จึงเปนกระบวนการในการสงเสริม พัฒนา ศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานเภสชักรรมอายรุศาสตร 
อีกทั้งยังเปนการแสวงหาความรวมมือ กับเภสัชกรผูปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล ท่ีตองการ 
เปนแหลงฝกผลิตบัณฑิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อความรวมมือกับหนวยงานท่ีใหบริการดาน สุขภาพในการเปนแหลงฝกสาขาวิชาบริบาล 

เภสัชกรรมอายุรศาสตร 
5.2  เพื่อสนับสนุนดานวิชาการแกเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีใหบริการดานสขุภาพใหมี 

ศักยภาพความพรอมเพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร 
5.3  เพื่อใหเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตรเพิ่มพูนองคความรูดานการใหบริบาล 

เภสัชกรรมอายุรศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการใหบริการทางเภสัชกรรม 

อายุรศาสตร 
6.2  เภสัชกรผูเขารับการอบรมนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 

อายุรศาสตร ในหนวยงานของตนได 
6.3  มีจํานวนแหลงฝกท่ีรับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเภสัชกรรมอายุรศาสตร 

เพียงพอกับจํานวนนิสิต 
6.4  เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรกับ หนวยงานท่ีใหบริการดานบริบาลเภสัช 

กรรมอายุรศาสตร 
6.5  มีจํานวนแหลงฝกปฏิบัติการดานการใหบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร เพิ่มขึ้น
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เปาหมาย 
-  เภสัชกรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการใหบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร 
-  เภสัชกรผูเขารวมประชุมฯนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร 
-  มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตรเพยีงพอกบัจํานวนนสิติ 
-  เกิดความรวมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรกับหนวยงานท่ีใหบริการดานบริบาลเภสัชกรรม 
อายุรศาสตร 
ระยะเวลา  เดือนกรกฎาคม  2550 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 79,080 บาท (เจ็ดหม่ืนเกาพนัแปดสิบบาทถวน) ดงันี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 31,080 บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันแปดสบิบาท 
ถวน) 

7.2  เงินรายไดคาลงทะเบียน ผูเขารวมประชุม 30 คน ๆ ละ 2,000.00 บาท หักใหมหาวิทยาลัย 
10% คณะเภสัชศาสตร 10% คงเหลือ 48,000.00 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคา 
ลงทะเบียน 

1. คาอาหาร  (200 บาท x 60 คน x 3 วัน)  6,000  30,000 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 60 คน x 2 ม้ือ x 3 วัน)  9,000 
3. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 วัน)  4,000  14,000 
4. คาท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 2 คืน)  1,600 
5. คาเดินทางวิทยากร  3,500 
6. คาพาหนะ  1,500 
7. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 200 บาท x 2 วัน)  2,000 
8. คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 2 คน x 2 วัน)  480 
9. คาวัสดุประกอบการประชุม  5,000 
10. คาเลีย้งรับรอง (200 บาท x 10 คน )  2,000 

รวม  31,080  48,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  79,080  บาท
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 กิจกรรม 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ <-> 
2. แตงตั้งคณะทํางาน <-> 
3. ประชุมคณะทํางาน <-> <-> 
4. ดําเนินงานตามโครงการ <-> 
5. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงานเสนอคณะฯ 
และประกันคณุภาพ 

<-> 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีจํานวนแหลงฝกที่รับนิสิตเขาฝกปฏิบัติการเภสชักรรมอายรุศาสตรเพิ่มขึ้น 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
เภสชักรประจําแหลงฝกมีความพึงพอใจ และทัศนคติท่ีดีในการรับนสิิตเขาฝกปฏิบัติการเภสชั- 
กรรมอายรุศาสตร 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
11.1  แอรเย็นเกินไป 
11.2  สถานทีร่ับประทานอาหารกลางวันแคบ 
11.3  อยากใหจัด 5 วัน และมีแบงกลุมทํา workshop เหมือนเม่ือกอน 
11.4  อยากใหมีหนังสือ 
11.5  เอกสารการประชุมไดรับกอนประชุมซึ่งชาไป หากไดรับลวงหนาจะไดอานกอน และถา 

รวมของวิทยากรทุกทานทําเปนชุดเดียวก็จะดีมากไมตองกระจัดกระจาย 
11.6  กระเปาเอกสารท่ีไดรับไมเหมือนกัน 
11.7  โรงแรมไมมีหองใหทันทีท่ีเขาพกั ตองรอหลังเท่ียง ไมไดอาบน้ํา 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา/อุปสรรค ที่อาจเกิดขึน้ 
ในปนี้ 

นําปญหา/อุปสรรค เสนอคณะกรรมการจัดประชุม เพื่อรวมกันหาทางแกไข ปองกนั
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 153 

2.  ช่ือโครงการ  ประชุมวิชาการเพื่อพฒันาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผศ.ดร.อารมณ  เจษฎาญานเมธา 
หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชพี 

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเอง 

นิสิตจะไดรับการฝกปฏิบัติงานต้ังแตการเรียน ชั้นปท่ี 4 ปท่ี 5 และปท่ี 6 เพื่อสรางความพรอมและพัฒนา 
ศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปนบัณฑิตท่ีมีคุณคาตอสังคม และในปจจุบันรูปแบบการใหบริการดานยาใน 
โรงพยาบาลไดรับการพัฒนาใหมีความชัดเจนแบงตามประเภทของผูปวยหรือผูรับบริการมากขึ้น 

งานเภสัชกรรมผูปวยนอกเปนรายวิชาท่ีนิสิตเภสัชศาสตรทุกคนตองผานการฝกปฏิบัติงาน ใน 
โรงพยาบาล ดังนั้นเภสัชกรผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จําเปนตองมีองคความรูและทักษะท้ังทางวิชาชีพ 
และวิชาการ เพื่อใหสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับนิสิต ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนทางหนึ่งท่ีจะชวย 
ใหเภสัชกรไดมีโอกาสพัฒนาทักษะ และองคความรู เพื่อนําความรูท่ีไดไปพัฒนากระบวนการใหบริการแก 
ผูปวยหรือผูรับบริการใหเกิดประสิทธิภาพ อีกท้ังสามารถเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ได 
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อความรวมมือกับหนวยงานท่ีใหบริการดานสุขภาพในการเปนแหลงฝกปฏิบัติการ 

บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 
5.2  เพื่อสนับสนุนดานวิชาการแกเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีใหบริการดานสขุภาพใหมี 

ศักยภาพความพรอมเพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 
5.3  เพื่อใหเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูปวยนอกไดเพิ่มพูนองคความรูดานการใหบริบาล 

เภสัชกรรมผูปวยนอก 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  เภสชักรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกีย่วกับการใหบริบาลเภสัชกรรมผูปวย 

นอก
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6.2  เภสชักรผูเขารวมประชุมฯนําความรูท่ีไดรับไปพฒันาการปฏิบัติงานเภสชักรรมผูปวยนอก 
6.3  เภสชักรใหความสนใจเปนแหลงฝกทีร่ับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสชักรรมผูปวยนอก 

เพิ่มขึ้น 
6.4  เกิดความรวมมือพฒันาวชิาชีพเภสัชกรระหวางคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 

หนวยงานท่ีใหบรกิารดานบริบาลเภสชักรรมผูปวยนอก 
กลุมเปาหมาย  เภสชักรประจําแหลงฝก และเภสัชกรผูสนใจ จํานวน 70-80 คน 
ระยะเวลา  เดือนมกราคม  2550 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 78,780 บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยแปดสบิบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 14,780 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยแปด 
สิบบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคาลงทะเบียน ผูเขารวมประชุม 40 คน ๆ ละ 2,000.00 บาท หักใหมหาวิทยาลัย 
10% คณะเภสัชศาสตร 10% คงเหลือ 64,000.00 บาท (หกหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคา 
ลงทะเบียน 

1. คาอาหาร  (200 บาท x 60 คน x 3 วัน)  36,000 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 60 คน x 2 ม้ือ x 3 วัน)  2,000  7,000 
3. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 วัน)  18,000 
4. คาท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 2 คืน)  1,600 
5. คาเดินทางวิทยากร  4,200 
6. คาพาหนะ  1,500 
7. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 200 บาท x 2 วัน)  2,000 
8. คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 2 คน x 2 วัน)  480 
9. คาวัสดุประกอบการประชุม  5,000 
10.  คาเลีย้งรับรอง (200 บาท x 5 คน)  1,000 

รวม  14,780  64,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  78,780  บาท
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 กิจกรรม 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางาน <-> 
3. ประชุมคณะทํางาน <-> 
4. ดําเนินงานตามโครงการ <-> 
5. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงาน เสนอคณะฯ 
และประกันคณุภาพ 

<-> 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูสมัครเขารวมโครงการไมนอยกวา  80  คน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยตอการจัดโครงการอยูในระดับดีถึงดีมาก 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
ผูเขารวมประชุมตองการใหเพิ่มการทํากรณีศึกษา เพือ่ฝกทักษะและสามารถนําไปใชไดจริง 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา/อุปสรรค ที่อาจเกิดขึน้ 
ในปนี้ 

เพิ่มหัวขอกรณศีึกษา
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 154 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการฝกปฏิบัติการเภสชักรรมโรงพยาบาล 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชพี 

4.  หลักการและเหตุผล 
ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือ “เภสัชกร”  เปนบุคลากรทางสาธารณสุขอีกสาขาหนึ่งท่ีมี 

ความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและตอระบบบริการสาธารณสุข เนื่องจากเปนผูรอบรูและ 
เชี่ยวชาญเรื่องยา ดวยเหตุนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจึงกําหนดใหนิสิตทําการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 
นอกเหนือไปจากการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการภายในคณะเภสัชศาสตร โดยเปนการฝกปฏบัิตงิาน 
ในพ้ืนท่ีจริง เชน โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนตน นิสิตจะไดมีโอกาสเรียนรูลักษณะงาน 
โครงสรางองคกร ระบบบริการสาธารณสุข ปญหาสาธารณสุขของชุมชน ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธ 
ท่ีดีตอผูรวมงานและผูรับบริการ ประสบการณท่ีนิสิตผูผานการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพไดรับจะเปนประโยชน 
อยางยิ่งตอการทํางานในอนาคต ทําใหนิสิตมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ และมีความพรอมท่ีจะออกไปปฏิบัติงาน 
เปนเภสัชกรท่ีมีคุณภาพตอไป 

5.  วัตถุประสงค  เพื่อใหนิสิต 
5.1  มีความรู ความเขาถึงโครงสราง บทบาทหนาที่ และระบบการใหบริการสาธารณสุขในสวน 

ภูมิภาคและหนวยงานเอกชน โดยองครวม 
5.2  มีความรูความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ของเภสชักรในแตละงาน/กิจกรรม 
5.3  ไดเรียนรู กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสขุระดับตางๆ ในสวน 

ภูมิภาค 
5.4  มีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทางสาธารสขุอื่น และผูมารับบรกิารใน 

แหลงฝก 
5.5  มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานในสถานบรกิารสาธารณสุขภาครฐั และในชุมชน 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตจะไดมีโอกาสเรียนรูลักษณะงาน โครงสรางองคกร ระบบบริการสาธารณสุข ปญหา 
สาธารณสุขของชุมชน ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูรวมงานและผูรับบริการ 
ประสบการณท่ีนิสิตผูผานการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพไดรับจะเปนประโยชนอยางยิง่ตอการทํางานใน
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อนาคต ทําใหนิสิตมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ และมีความพรอมท่ีจะออกไปปฏิบัติงานเปนเภสัชกรท่ี 
มีคุณภาพตอไป 
กลุมเปาหมาย 
-  นิสิตเภสชัศาสตร เทียบชัน้ปท่ี 5 จํานวน  80  คน 
-  แหลงฝกปฏิบัติงานเภสชักรรมโรงพยาบาล ไมนอยกวา 35 แหง 
ระยะเวลา  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  2550 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร กองทุน 
เพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 524,720 
บาท (หาแสนสองหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
คาใชจายแหลงฝก 
คาสอน (100 บาท x 99 คน x 47 วัน) (ผลัด 1 : 25 วัน, ผลัด 2 :  23 วัน)  475,200 

คาใชจายอาจารยนิเทศ 
1. เบ้ียเลี้ยง (180 บาท x 17 คน x 2 ผลัด)  6,120 
2. ท่ีพัก (1,000 บาท x 3 คน x 2 ผลัด)  6,000 
3. พาหนะ (1,500 บาท x 10 คน x 2 ผลัด)  30,000 
4. เบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ ( 120 บาท x 2 คน x 10  วัน)  2,400 
คาเอกสารประกอบการฝกงาน  5,000 

รวม  524,720  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  524,720  บาท
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 กิจกรรม 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
1.สํารวจแหลงฝก  (ส.ค. 49) 
2. เลือกแหลงฝก <-> 
3. ปฐมนิเทศ <-> 
4. ฝกปฏิบัติงานเชิงวชิาชีพ 

ณ แหลงฝก ท่ีนิสิตเลอืก 
ผลัด 1 

5 มีค.-6 เมย.50 
ผลัด 2 

23 เมย.-25 พค.50 
5. นิเทศ (สัปดาหท่ี ๔-๕) <-> <-> 
6. นําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน <-> 
7. รวบรวมเอกสารการฝกงาน <-> 
8. รายงานผลการจัดโครงการ <-> 
9. รายงานผลการเรยีนรายวิชา 

(มี.ค.51) 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
นิสิตผานการฝกปฏิบัติงาน รอยละ 80 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณ และมีทักษะทางวิชาชีพ และทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
11.1  บางแหลงฝกมีนสิิตฝกงานจํานวนมากเกินไป สถานที่คับแคบ เภสชักรแหลงฝกดแูลไม 

ท่ัวถึง 
11.2  ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนัของ นสิิต/นักศึกษา ตางสถาบัน 
11.3  บางมหาวิทยาลยั ไมดําเนนิการตามมติท่ีประชุมคณะทํางานฯ ทําใหเกิดความซับซอน 

สับสนเกี่ยวกับเอกสาร การประสานงาน และการนเิทศ 
11.4  แนวทางการปฏิบัติเกีย่วกับการสงเอกสารถงึแหลงฝก  และการประเมิน  ไมเหมือนกัน ทํา 

ใหอาจารยแหลงฝกเกิดความสับสน
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12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอืปองกันปญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

12.1  แจงปญหา/อุปสรรค ใหคณะทํางานประสานการฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพเภสัชศาสตร ทราบ 
ปญหา/อุปสรรค (ขอ 11.) เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข 

12.2  แจงใหนิสิตเลือกแหลงฝกแหงละไมเกิน 2 คน/ผลัด 
12.3  ปลูกฝงความมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ กับเพื่อนนิสิต/นักศึกษา ตางสถาบัน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 155 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการเสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน 

3.  ผูรับผิดชอบ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท 
หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชพี 

4.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะไดจัดการเรียนการสอนรายวิชา 151411 เสริม 

ประสบการณสาธารณสุขในชุมชน  (Public  Health  Experience  in  Community)  ขึ้น  โดยเปนการฝก 
ปฏิบัติงานทางสาธารณสุขในชุมชน สําหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัช 
กรรม ในชวงเดือนมีนาคม 2550 เพื่อใหนิสิตไดทราบระบบงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ไดฝกการคนหา 
ปญหาสาธารณสุขและการวางแผนการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว รวมท้ังไดมีโอกาสเรียนรูการ 
ปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรสาธารณสุขในชุมชน 

ในการจัดการฝกปฏิบัติงานดังกลาว ทางคณะฯตองอาศัยความรวมมือจากสถานีอนามัยตางๆ ใน 
เขตจังหวัดพิษณุโลก  สําหรับเปนแหลงฝกปฏิบัติงานแกนิสิต  อีกท้ังตองมีการดําเนินการเพื่อใหการ 
ประสานงานและการจัดการฝกปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นจึงไดจัด 
โครงการเสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชนขึ้น โดยในโครงการจะครอบคลุมถึงการสํารวจสถานท่ี 
การสัมมนาเพื่อการเตรียมพรอมของสถานีอนามัย การอบรมนิสิตกอนฝกปฏิบัติงาน การฝกปฏิบัติงาน การ 
นิเทศงาน รวมถึงการสัมมนาสรุปการฝกปฎิบัติงาน ใชเวลารวมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-มิถุนายน 2550 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหนิสิตมีประสบการณในการอยูรวมกันกับชุมชน 
5.2  เพื่อใหนิสิตเรยีนรูชุมชน ปญหาสาธารณสุข และภูมิปญญาทองถิ่น 
5.3  เพื่อใหนิสิตปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรสาธารณสุขได 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตเขาใจโครงสรางของชุมชน บทบาท หนาที่ของบุคลากรดานสาธารณสุข นสิติเรยีนรูระบบการ 
ปฏิบัติงานดานงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  รวมกับบุคลากรประจําทองถิ่น  และสามารถนํา 
ประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและตอวิชาชีพ
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กลุมเปาหมาย 
-  นิสิตเทียบชั้นปท่ี 4  จํานวน  85  คน 
-  แหลงฝกปฏิบัติงาน (สถานีอนามยั) ไมนอยกวา  20  แหง 
ระยะเวลา  ระหวางเดือน กุมภาพันธ – มิถุนายน  2550 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร กองทุน 
เพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 136,963 
บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหกพันเการอยหกสิบสามบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
สํารวจแหลงฝก  ( ก.พ. 50) 
1.  คาเบ้ียเลี้ยง อาจารย และเจาหนาที่ (108 บาท x 4 คน)  432 
2.  คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ  ( 1 คน x 72 บาท)  72 
3.  คาพาหนะ  1,200 

รวม  1,704 
สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมของแหลงฝก  (  ก.พ. 50) 
1. คาเดินทางอาจารยประจําแหลงฝก (80 บาท x 25 คน)  2,000 
2. คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม (25 บาท x 35 คน)  875 
3. คาอาหารกลางวัน  ( 100 บาท x 35  คน)  3,500 

รวม  6,375 
อบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการฝกปฏิบัติงาน (มี.ค.50 จํานวน 2 วัน) 
1. คาตอบแทนวิทยากร (150 บาท x 6 ชั่วโมง  x 3 กลุม x 2 วัน)  5,400 
2. คาเดินทางอาจารยประจําแหลงฝก (80 บาท x 25 คน x 2 วัน)  4,000 
3. คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม (25 บาท x 35 คน x 2 วัน x 2)  3,500 
4. คาอาหารกลางวัน (100 บาท x 7 คน x 2 วัน)  1,400 

รวม  14,300
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
ฝกปฏิบัติงานทางเภสัชศาสตรในชุมชน  (มี.ค. 50 จํานวน 11 วัน ) 
คาใชจายนิสิต 

คาพาหนะ  7,000 
คาใชจายแหลงฝก 
คาตอบแทนแหลงฝก (100 บาท x 85 คน x 11 วัน)  93,500 

รวม  100,500 
การนิเทศการฝกปฏิบัติงาน 
1.  คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย (108 บาท x 6 คน x 2 วัน )  1,296 
2.  คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (72 บาท x 2 คน x 2วัน)  288 
3.  คาพาหนะ  3,000 

รวม  4,584 
สัมมนาสรุปการฝกปฏิบัติงาน 
1.  คาเดนิทางผูเขารวมประชุม (80 บาท x 25 คน)  2,000 
2.  คาอาหารกลางวัน  (100 บาท x 30 คน)  3,000 
3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาท x 30 คน x 2 )  1,500 

รวม  6,500 
คาวัสดุและเอกสารประกอบการฝกงาน  3,000 

รวมทั้งส้ิน  136,963  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  136,963  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2550 กิจกรรม 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย. 
1. สํารวจแหลงฝก 
2. สัมมนาเพื่อเตรยีมความพรอมแหลงฝก 
3. อบรมเพื่อเตรยีมความพรอมนิสิตกอนการฝกปฏิบัติงาน 
4. ฝกปฏิบัติงานทางเภสชัศาสตรในชุมชน 
5. การนเิทศการฝกปฎิบัติงาน 
6. สัมมนาสรุปการฝกปฏิบัตงิาน
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9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
นิสิตจํานวน 85 คนไดฝกงานในสถานบริการสาธารณสุขระดบัตนในจํานวนท่ีเหมาะสม 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
รายงานการฝกปฏิบัตงิาน และการนาํเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
11.1  เวลาในการฝกงานนอยเกินไป 
11.2  อาจารยแหลงฝกบางแหงไมคอยมีเวลาใหนสิิตเทาท่ีควร 
11.3  อาจารยแหลงฝกเขารวมประเมินการนําเสนอฝกงานไมครบทุกแหลงฝก 
11.4  สถานที่พักในระหวางการฝกงานบางแหงไมเหมาะสม 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอืปองกันปญหา/อุปสรรคที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

12.1  กําหนดวันนําเสนอผลการฝกงานใหอาจารยแหลงฝกสามารถเขารวมกิจกรรมไดมากที่สุด 
12.2  แจงใหแหลงฝกเตรยีมความพรอมของท่ีพัก ในดานความสะอาด ปลอดภัย สะดวกเพิ่มขึน้
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 156 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสชักรรม 

3.  ผูประสานงานโครงการ  ผศ.ดร.ปวีณา  สนธสิมบัติ 
หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชพี 

4.  หลักการและเหตุผล 
การฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม เปนการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพของนสิติเภสชัศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care) ท่ีนิสิตทุกคนจะตอง 
ฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม ในปฏิบัติการบังคับ 5 ปฏิบัติการ และเลือก 1 ปฏิบัติการ โดยใชเวลาใน 
การฝกแตละปฏิบัติการ จํานวน 6 สัปดาห เม่ือเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการ นิสิตจะตองสอบผานความรูรวบ 
ยอด (Comprehensive examination) กอนจบการศึกษา 

การฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม จะเนนการนําความรูท่ีไดจากกระบวนการเรียนการสอน 
ในแตละรายวิชา โดยเฉพาะดานเภสัชกรรมบําบัด มาประยุกตใชในการใหบริการผูปวย โดยใชหลักการ 
บริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผูปวยดานยา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอผูปวย 
การฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมนี้จะครอบคลุมตั้งแตกระบวนการดูแลผูปวยดานยา  ท่ีเกี่ยวของกับ 
การบริบาลผูปวยอายุรศาสตร การแปลผลระดับยาดานเภสัชจลนพลศาสตร การบริบาลเภสัชกรรมผูปวย 
นอก การใหบริการขอมูลสารสนเทศทางยา และรายวิชาปฏิบัติการอื่นๆ ท่ีคณะฯเปดใหนิสิตลงทะเบียน 
เรียนเปนรายวิชาเลือก 

5.  วัตถุประสงค  เพื่อใหนสิิต 
5.1  มีความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบดานบริบาลทางเภสัชกรรมในแต 

ละกิจกรรม 
5.2  มีประสบการณ ทักษะ และความชํานาญในการฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะดาน 
5.3  มีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุข 
5.4  มีความม่ันใจในการใชวิชาชีพใหเปนประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการโดยกระบวนการบริบาล 

เภสัชกรรม 
5.5  มีความเขาใจและเกิดเจตคติท่ีดีตอบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของวิชาชีพดานบริบาล 

เภสัชกรรม 
5.6  มีความเขาใจถึง โครงสราง การวางระบบดําเนินการในแตละสถานท่ี
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตมีทักษะและประสบการณการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย 
6.2  นิสิตสามารถมีทักษะและประสบการณการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทางการแพทยดานอื่น  ๆได 
6.3  นิสิตตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย และ 

สามารถสงเสริมคุณภาพชีวิตดานสุขภาพแกผูปวย หรือผูรับบริการรวมกับวิชาชีพดาน 
สาธารณสุขอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลา  ระหวางเดือนตลุาคม 2549 – เดือนกันยายน  2550 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 2,221,950 บาท (สองลานสองแสนสองหม่ืนหนึ่งพนัเการอยหาสิบบาทถวน) 
ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 2,169,450 บาท (สองลานหนึ่งแสนหกหม่ืน 
เกาพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
25,500 บาท (สองหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
คาใชจายนิสิต 
1. เบ้ียเลี้ยง (ผลัด 5  60 คน * 32  วัน*60 บาท)+(ผลัด6  60  คน * 29  วัน* 60 บาท) 

+(ผลัด 1  66  คน * 30  วัน*60บาท )+(ผลัด 2  66  คน*  30  วัน*66บาท)+(ผลัด 
3  66  คน * 30  วัน*60บาท )+(ผลัด 4 66 คน * 30 วัน *60 บาท) 

694,800 

2. คาพาหนะ  (ผลัด 5  60 คน *400 บาท)+(ผลัด6 60  คน * 400 บาท)+(ผลัด 1  66 
คน* 400 บาท) +(ผลัด 2  66  คน* 400 บาท)+(ผลัด 3  66  คน * 400 บาท )+ 
(ผลัด 4 66คน * 400 บาท) 

153,600 

คาใชจายแหลงฝก 
1. คาสอน (ผลัด 5  60 คน * 32  วัน*100 บาท)+(ผลัด6  60  คน * 29  วัน* 100 

บาท)+(ผลัด 1  66 คน* 30 วัน*100บาท)+(ผลัด 2  66  คน*  30  วัน*100บาท)+ 
(ผลัด 3  66  คน * 30  วัน*100บาท )+(ผลัด 4 66 คน* 30 วัน *100 บาท) 

1,158,000
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
2. คาวัสดุ (ผลัด 5  17 คน *32 วัน * 50 บาท)+(ผลัด6 17  คน * 50 บาท* 29 วัน)+ 

(ผลัด 1 17 คน* 50 บาท * 30 วัน) +(ผลัด 2  17  คน* 50 บาท * 30 วัน)+(ผลัด 
3  17  คน * 50 บาท* 30 วัน )+(ผลัด 4 17คน * 50 บาท * 30 วัน) 

153,850  25,500 

รวม  2,160,250  25,500 
คาใชจายอาจารยนิเทศ 
1. เบ้ียเลี้ยงอาจารย (180 บาท x 10 คน x 2 วัน )  3,600 
2. ท่ีพัก (1000 บาท x  2 คืน x 10 คน)  20,000 
3. พาหนะ  12,000 
4. เบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ  (120 บาท x 5 วัน)  600 

รวม  36,200  - 
รวมทั้งส้ิน  2,196,450  25,500 

รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  2,221,950  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
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  (ส.ค.48) 
2. เลือกแหลงฝก  (ก.ย. 48) 
3. ฝกปฏิบัติการ ณ แหลงฝก 

4. นําเสนอผลการฝกงาน (3 ครั้ง) 
ครั้งที่ 
3/49 

ครั้งที่ 
1/50 

ครั้งที่ 
2/50 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนนิสิตผูผานเกณฑการประเมินผลการเรยีนรายวิชาฝกปฏิบัติการ ไมนอยกวารอยละ 80 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
รายงานการฝกปฏิบัตงิาน 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา/อุปสรรคที่อาจเกดิขึ้นใน 
ปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 157 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสชักรรม 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชพี 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการ 

4.  หลักการและเหตุผล 
การฝกปฏิบัติการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย เปนหัวใจสําคัญของหลักสูตรเภสัชศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จึงจําเปนตองจัดหาแหลงฝกเตรียมไวใหเพียงพอกับจํานวนนิสิต โดย 
การพัฒนาหนวยงานตางๆ เพื่อรองรับการเปนแหลงฝกจึงเปนภาระสําคัญเรงดวน และวิธดีาํเนนิการท่ีคาดวา 
จะมีประสิทธิผล คือการมอบหมายอาจารยภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เปนผู 
เผยแพรความรูดานการใหบริบาลทางเภสัชกรรมและรวมปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพแหลงฝก ในหนวยงานท่ี 
คาดวาจะเปนแหลงฝกได อาทิ โรงพยาบาลรัฐ เอกชน และรานยาท่ัวประเทศ เพื่อรองรับการเปนแหลงฝก 
สําหรับนิสิตเภสัชศาสตร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อพัฒนาศกัยภาพแหลงฝก ใหมีศักยภาพรองรับการเปนแหลงฝกปฏิบัตกิารบริบาลทาง 

เภสชักรรม 
5.2  เพื่อเพิ่มปริมาณแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมใหเพียงพอกับจํานวนนสิิต 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1  แหลงฝกมีศักยภาพเหมาะสมตอการเปนแหลงฝกปฏิบัตกิารบริบาลทางเภสัชกรรม 
7.2  มีจํานวนแหลงฝกรับนิสิตฝกงานเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 5 แหง 
กลุมเปาหมาย  แหลงฝกปฏิบัติการ สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 6  จํานวน  5  แหง 
ระยะเวลา  เดือนพฤศจิกายน 2549 – สิงหาคม 2550 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 78,020 บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันยี่สบิบาทถวน) ดงันี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา
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ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 73,520 บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันหารอยยี่สิบ 
บาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
4,500 บาท (สี่พันหารอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
หมวดคาตอบแทน 

1. คาตอบแทนการปฏิบัติงาน (450 บาท x 1 คน x 10 วัน)  4,500 
หมวดคาใชสอย 

2. คาท่ีพัก (1,000 บาท x 3 คน x 13 คืน)  39,000 
3. คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย เจาหนาที่ (180 บาทx 4 คน 18 x วัน)  12,960 
4.  คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 1 คน x 13 วัน)  1,560 
5. คาพาหนะ  20,000 

รวมทั้งส้ิน  73,520  4,500 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  78,020  บาท 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการ พัฒนาแหลงฝก 5 ปฏิบัติการ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
มีแหลงฝกปฏิบัติการ เพิ่มขึ้น 5 ปฏิบัติการ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
ไมมี 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา/อุปสรรค ที่อาจเกิดขึน้ 
ในปนี้ 

ไมมี
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 158 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการศกึษาดงูานรายวิชาบทบาทเภสชักร 

3.  ผูรับผิดชอบ  1. ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
2. อ.ศุภวรรณ พงศพัฒนาวุฒิ 
3. ผศ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ 

4.  หลักการและเหตุผล 
เภสัชกร เปนวิชาชีพหนึ่งที่สามารถเขาสูระบบสุขภาพไดในหลายบทบาท ท้ังบทบาทท่ีเกี่ยวของ 

กับกฎหมาย การเปนพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติยา บทบาทในการสนับสนุนดาน 
วิชาการเพื่อใหเกิดระบบและการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข งานดานการผลิต การวิจัย และการควบคุมคุณภาพยาและเวชภัณฑ ท้ัง 
ภาครัฐและเอกชน งานควบคุม เฝาระวังคุณภาพผลิตภัณฑระดับประเทศ และงานการศึกษาเภสัชศาสตร 

เนื่องจากรายวิชานี้เพิ่งดําเนินการเปนครั้งแรก เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน เปนไปอยางมี 
คุณภาพ การศึกษา ดูงาน สถานที่และบทบาทจริงเปนสิ่งสําคัญซึ่งนิสิตจะไดเรียนรู ไดแลกเปลี่ยน และได 
ประสบการณจากการทัศนศึกษา เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเสริมสรางความรู และไดเห็นกระบวนการปฏิบัติงาน บทบาทหนาท่ีของเภสัชกรใน 

สาขาตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
5.2  เพื่อสรางความเขาใจและเห็นความสําคัญของบทบาทหนาที่เภสัชกร และความเชือ่มโยงของ 

วิชาชีพ ตอระบบยาของประเทศ 
5.3  เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเภสัชกรในแตละสาขา 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตมีความรู ความเขาใจ และไดแลกเปลี่ยนเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
6.2  นิสิตไดรับทราบบทบาทเภสัชกรในสาขาท่ีมีความสําคัญ 
6.3  นิสิตสามารถนําประสบการณท่ีไดจากการศึกษาดูงาน สรางเสริมความเขาใจเนื้อหาการ 

เรียนการสอน 
ระยะเวลา  วันท่ี  25-28 ตุลาคม  2549
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7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 151,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนหนึง่พนับาทถวน) ดงันี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร) จํานวน 126,640 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหกพัน 
หกรอยสี่สิบบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
24,360 บาท (สองหม่ืนสี่พันสามรอยหกสิบบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
หมวดคาตอบแทน 
1. คาตอบแทนวิทยากร (300 บาท x  24 ชั่วโมง)  7,200 
หมวดคาใชสอย 
1. เบ้ียเลี้ยงอาจารยและเจาหนาที่ (180 บาท x 6 คน x 4 วัน)  4,320 
2. เบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 4 คน x 4 วัน)  1,920 
3. คาอาหารนิสิต (60 บาท x 89 คน x 4 วัน)  21,360 
4. คาท่ีพักอาจารยและเจาหนาที่ (1,000 บาท x 4 หอง x 3 คืน)  12,000 
5. คาท่ีพักนิสิต (100 บาท x 89 คน x 3 คืน)  26,700 
6. คาพาหนะ  72,000 
หมวดคาวัสดุ 
1. คาวัสดุ เอกสาร และคาใชจายอื่นๆ  2,500 
2. คาของที่ระลกึ  3,000 

รวมทั้งส้ิน  126,640  24,360 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  151,000 

หมายเหตุ:  1. รถบัส 2 คัน (พนักงานขับรถ 2 คน/รถบัส) 
2. สถานที่ดูงานประกอบดวย 

•  โรงงานผลิตยาสยามฟารมาซูติคอล จํากัด 
•  องคการเภสชักรรม ฝายผลิต และวิจัย 
•  กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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•  สภาเภสชักรรม และกองสนับสนนุบริการสุขภาพ สาํนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

•  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
•  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองยา กองขึน้ทะเบียน และกองวิชาการ 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการและขอ 
อนุมัติฯ 

2. ดําเนินการโครงการ 
3. สรุปและประเมินผล 
4. รายงานผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ  ดําเนินการกอนเปดเรยีนการศึกษาภาคปลาย ระหวางวันท่ี 24-27 ตุลาคม 2549 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนนิสิตทุกคนเขารวมการศึกษาดูงาน 
9.2  สามารถดําเนินการไดภายในงบท่ีกําหนด 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  นิสิต มีความรู ความเขาใจ ใหความสนใจ สามารถสรุปและแลกเปลี่ยนท่ีสถานที่ดูงาน 
10.2  นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปมากกวารอยละ 80 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

โครงการใหม 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 159 

2.  ช่ือโครงการ  ประชุมวิชาการเพื่อพฒันาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.อารมณ  เจษฎาญานเมธา 
หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชพี 

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเอง 

นิสิตจะไดรับการฝกปฏิบัติงานต้ังแตการเรียน ชั้นปท่ี 4 ปท่ี 5 และปท่ี 6 เพื่อสรางความพรอมและพัฒนา 
ศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปนบัณฑิตท่ีมีคุณคาตอสังคม  และในปจจุบันรูปแบบการใหบริการดานยาใน 
โรงพยาบาลไดรับการพัฒนาใหมีความชัดเจนแบงตามประเภทของผูปวยหรือผูรับบริการมากขึ้น 

งานเภสัชกรรมผูปวยนอกเปนรายวิชาท่ีนิสิตเภสัชศาสตรทุกคนตองผานการฝกปฏิบัติงาน ใน 
โรงพยาบาล  ดังนั้นเภสัชกรผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จําเปนตองมีองคความรูและทักษะท้ังทางวิชาชีพ 
และวิชาการ เพื่อใหสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับนิสิต  ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนทางหนึง่ท่ีจะชวย 
ให  เภสัชกรไดมีโอกาสพัฒนาทักษะ และองคความรู  เพื่อนําความรูท่ีไดไปพัฒนากระบวนการใหบริการ 
แกผูปวยหรือผูรับบริการใหเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ได 
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อความรวมมือกับหนวยงานท่ีใหบริการดานสุขภาพในการเปนแหลงฝกปฏิบัติการ 

บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 
5.2  เพื่อสนับสนุนดานวิชาการแกเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีใหบริการดานสขุภาพใหมี 

ศักยภาพความพรอมเพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 
5.3  เพื่อใหเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูปวยนอกไดเพิ่มพูนองคความรูดานการใหบริบาล 

เภสัชกรรมผูปวยนอก 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  เภสชักรผูเขารบัการอบรมไดรบัการเพิ่มพนูความรูเกีย่วกบัการใหบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 
6.2  เภสชักรผูเขารวมประชุมฯนําความรูท่ีไดรับไปพฒันาการปฏิบัติงานเภสชักรรมผูปวยนอก
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6.3  เภสชักรใหความสนใจเปนแหลงฝกทีร่ับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสชักรรมผูปวยนอก 
เพิ่มขึ้น 

6.4  เกิดความรวมมือพฒันาวชิาชีพเภสัชกรระหวางคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 
หนวยงานท่ีใหบรกิารดานบริบาลเภสชักรรมผูปวยนอก 
กลุมเปาหมาย  เภสชักรประจําแหลงฝก และเภสัชกรผูสนใจ จํานวน 70-80 คน 
ระยะเวลา  เดือนมกราคม  2550 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้ 78,780 บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยแปดสบิบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร จํานวน 14,780 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยแปด 
สิบบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคาลงทะเบียน ผูเขารวมประชุม 40 คน ๆ ละ 2,000.00 บาท หักใหมหาวิทยาลัย 
10% คณะเภสัชศาสตร 10% คงเหลือ 64,000.00 บาท (หกหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคา 
ลงทะเบียน 

1. คาอาหาร  (200 บาท x 60 คน x 3 วัน)  36,000 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 60 คน x 2 ม้ือ x 3 วัน)  2,000  7,000 
3. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 วัน)  18,000 
4. คาท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 2 คืน)  1,600 
5. คาเดินทางวิทยากร  4,200 
6. คาพาหนะ  1,500 
7. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 200 บาท x 2 วัน)  2,000 
8. คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 2 คน x 2 วัน)  480 
9. คาวัสดุประกอบการประชุม  5,000 
10.  คาเลีย้งรับรอง (200 บาท x 5 คน)  1,000 

รวม  14,780  64,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  78,780  บาท
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 กิจกรรม 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ <-> 
2. แตงตั้งคณะทํางาน <-> 
3. ประชุมคณะทํางาน <-> 
4. ดําเนินงานตามโครงการ <-> 
5. สรุปและรายงานผลการ 

ดําเนินงานเสนอคณะฯ และ 
ประกนัคุณภาพ 

<-> 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูสมัครเขารวมโครงการไมนอยกวา  80  คน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยตอการจัดโครงการอยูในระดับดีถึงดีมาก 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
ผูเขารวมประชุมตองการใหเพิ่มการทํากรณีศึกษา เพือ่ฝกทักษะและสามารถนําไปใชไดจริง 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา/อุปสรรค ที่อาจเกิดขึน้ 
ในปนี้ 

เพิ่มหัวขอกรณศีึกษา
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 160 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการดูงานสาธารณสขุตามนโยบายสาธารณสุข 

3.  ผูรับผิดชอบ  ผศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท ผูรับผิดชอบรายวิชาหลกัการสาธารณสขุ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ดวยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

หลักการสาธารณสุข สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 3 ภาคเรียนปลาย (หลักสูตรฯ ปรับปรุง 2547) เพื่อใหนิสิตทราบ 
ลักษณะงาน บทบาทหนาท่ี  ความรับผิดชอบและการประสานงานระหวางฝายหรือกลุมงานตาง ๆ ของ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัย ในการ 
สนองนโยบายสาธารณสุข จึงไดจัดใหมีการศึกษาดูงาน ณ สถานบริการสาธารณสุขตางๆ ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อใหนิสิตทราบลักษณะงาน บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบและการประสานงานระหวางฝาย 

หรือกลุมงานตาง ๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ 
สถานีอนามัยในการตอบรับนโยบายสาธารณสุข 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตทราบลักษณะงาน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและการประสานงานระหวางฝายหรือกลุม 

งานตาง ๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานี 
อนามัยในการตอบรับนโยบายสาธารณสุข 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิน้ 32,560 บาท (สามหม่ืนสองพนัหารอยหกสบิบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร) จํานวน 29,560 บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยหก 
สิบบาทถวน)
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7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากรกลุม (300 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน)  3,600 
2. คาพาหนะ  15,000 
3. คาเบ้ียเลี้ยงอาจารยและเจาหนาท่ี (180 บาท x 6 คน)  1,080 
4. คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 4 คน)  480 
5. คาอาหารนิสิต (60 บาท x 140 คน)  8,400 
6. คาเอกสารและวัสดุ  1,000 
7. คาของที่ระลกึ  3,000 

รวมทั้งส้ิน  29,560  3,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  32,560 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการและขออนุมัติ 
2. ดูงาน 
3.สรุป/ประเมินผล 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
นิสิตชัน้ปท่ี 3  เขารวมการดูงานทุกคน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
แบบประเมิน/การนําเสนองานทีไ่ปด ู

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 161 

2.  ช่ือโครงการ  การเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสชักรรม ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
นเรศวร (Collaborative development of Pharmaceutical Care Services 
For Naresuan University Hospital) 

3.  ผูรับผิดชอบ  อารมณ เจษฎาญานเมธา  ปวีณา สนธสิมบัติ 
ศุภวรรณ พงศพฒันาวุฒิ  ศิรดา มาผันตะ 
ณัฐวุฒิ เผาเพ็ง  ศุภชยั อินทสุข 

4.  หลักการและเหตุผล 
เภสัชกรเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวย โดยใหการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical 

care)  แกผูปวย กิจกรรมในการบริบาลประกอบดวยการแนะนําการใชยาท่ีเหมาะสมแกบุคลากรทาง 
การแพทยอื่นๆ (drug therapy consultation) การใหคําปรึกษาการใชยาแกผูปวย (patient drug counseling) 
การติดตามประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใชยา (drug therapy monitoring) และอื่นๆ ซึ่ง 
วัตถุประสงคเพื่อใหผูปวยไดรับผลดี (positive outcomes) โดยสูงสุด จากการใชยา เนื่องจากการใหบริบาล 
ทางเภสัชกรรมเปนหัวใจสําคัญของการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร สาขาบริบาลเภสัชกรรม การสรางรูปแบบ 
ของการปฏิบัติ (practice  model)  ท่ีดี เพื่อเปนแบบอยางแกนิสิตเภสัชศาสตรและเภสัชกรฝกหัดจึงมี 
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้การปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยโดยอาจารยคณะเภสัช 
ศาสตร เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะและความรูทางคลินิกอยางตอเนื่องและทันสมัยก็เปนสิ่งที่จําเปนเชนกัน 
ดวยเหตุนี้การจัดใหมีโครงการเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปนแหลงปฏิบัติงานของอาจารยและฝกงานของนิสิตจะชวยใหบรรลวัุตถปุระสงค 
ดังกลาว 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เพื่อเปนรูปแบบการปฏิบัติ (practice  model)  ท่ีดีสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร และเภสัชกร 
ฝกหัด 

5.2  เพื่อพัฒนาแหลงปฏิบัติงานและบริการทางวิชาการของอาจารยเภสัชกรดานบรบิาลทางเภสชั 
กรรม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
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5.3  เพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตรและอื่นๆ สําหรับนิสิต 
คณะเภสัชศาสตร 

5.4  เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัช 
กรและอาจารยคณะเภสัชศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  งานบริบาลทางสัชกรรมแกผูปวยใน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปนรูปแบบ 

การปฏิบัติท่ีดีสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร และเภสัชกรฝกหัด 
6.2  มีแหลงปฏิบัติงานของอาจารยเภสัชกร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร 
6.3  มีแหลงฝกปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตรและอื่นๆ สําหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร 
6.4  ผลงานวิชาการ(งานวิจัยหรือบทความวิชาการ) ดานบริบาลทางเภสัชกรรมตีพิมพหรือ 

เผยแพร 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร กองทุน 
เพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 26,000 บาท (สองหม่ืนหกพันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาวัสดุสํานกังาน  10,000 
2. คาวัสดุคอมพิวเตอร  8,000 
3. คาถายเอกสาร  8,000 

รวมทั้งส้ิน  26,000  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  26,000
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ยื่นโครงการตอผูบริหาร 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลับ 
นเรศวร 

2. ปฏิบัติงานใหบริบาลทาง 
เภสชักรรม 

3. ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง 
พัฒนา 

4. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
พรอมจัดทํารายงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการตอป 
9.2  จํานวนภาระงานบริการวิชาการตอป 
9.3  จํานวนนิสิตฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตรและอื่นๆตอป 
9.4  จํานวนผลงานวิชาการตีพิมพหรือเผยแพรตอสาธารณะโดยบุคลากรในโครงการตอป 
9.5  จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาชีพ เชน แนวทางปฏิบัติ (guideline) ของ 

โรงพยาบาล, drug use evaluation projects, การจัด academic inservices, การสัมมนา 
ทางคลินิก (clinical conference) ตอป เปนตน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ความพึงพอใจของผูปวยและบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลตองานบริบาลทาง 

เภสชักรรม 
10.2  ผลการประเมินดานความสําเร็จในการเรยีนรูของนิสิตฝกงาน (learning achievement) 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

ไมมี 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นในปนี้ 

ไมมี



189 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 162 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการติดตั้งตาขายเพื่อกันนกพริาบบรเิวณอาคารคณะเภสชัศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายบริหาร 

4.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจาก ขณะนี้การแพรจํานวนประชากรของนกพิราบไดเพิ่มขึ้นอยางมากและอยางรวดเร็ว 

นกพิราบเหลานี้ไดเขามาอาศัยอยูตามระเบียงของอาคารตางๆของคณะเภสัชศาสตรมากขึ้น  และตาขายท่ีมี 
อยูเดิมไดเกิดการชํารุดท้ังหมดจนไมสามารถปองกันนกพิราบไดอีกตอไปคณะฯจึงจําเปนตองติดตั้งตาขาย 
ใหมอีกครั้ง เพื่อเปนการปองกันมิใหนกพิราบเขามาอาศัยอยูในบริเวณอาคารของคณะฯ และอีกท้ังเปนการ 
ปองกันสุขภาพของบุคลากร นิสิต และบุคคลอื่นที่เขามาใชอาคารคณะฯ จากการติดโรคอันอาจเกิดจากการ 
สัมผัสกับมูลของนกพิราบ หรือโรคใดๆท่ีมีนกพิราบเปนพาหะนําโรค 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อติดต้ังตาขายเพื่อปองกันนกพิราบบริเวณอาคารคณะเภสชัศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นกพิราบไมสามารถเขามาอาศยัอยูบรเิวณระเบียงของอาคาร 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร กองทุน 
เพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน .47,600  บาท (สี่หม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตาขาย  47,600 

รวมทั้งส้ิน  47,600  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  47,600
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. สั่งซื้อวัสดุ 
อุปกรณ 

2. ดําเนินการรื้อ 
ถอนตาขายเดิม 
ท่ีชํารุด 

3. ติดตั้งตาขาย 
ใหม 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนอาคารท่ีมีการติดตั้งตาขาย รอยละ 100 ของจํานวนอาคารเปาหมาย 
9.2  คณะฯสามารถประหยัดคาไฟฟาไดประมาณรอยละ 10 เนื่องจากผูใชอาคารสามารถเปด 

หนาตางเวลาใชอาคารได 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ผูใชอาคารมีความปลอดภยัจากการสัมผัสกับฝุนผงจากมูลนกพิราบ 
10.2  ลดโอกาสเสีย่งของผูใชอาคารจากการติดโรคท่ีมีนกพิราบเปนพาหะในการนําโรค 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/ อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา (ขอมูลจาก 
ผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12  สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/ หรือ ปองกันปญหา/ อุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ใน 
ปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 163 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการฝกอบรมการพฒันาการใหบรกิารเชิงรุก 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายบริหาร 

4.  หลักการและเหตุผล 
บุคลากรสายสนับสนุนถือเปนกําลังสําคัญหลักของคณะฯในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการ 

จัดกิจกรรมอื่นๆ  ลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุนเปนงานที่เนนการใหบริการ ดังนั้น จึงจําเปนอยาง 
ยิ่งที่บุคลากรจะตองมีทัศนคติท่ีดีตองานบริการและงานที่ตนเองรับผิดชอบ  มีความรู ความเขาใจและความ 
ชํานาญ ตลอดจนความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาทักษะในการใหบริการโดยเฉพาะการ 
ใหบริการเชิงรุก รวมถึงความกระตือรือรนท่ีจะชวยเหลือและใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส จะสงผลให 
การใหบริการนั้นเปนท่ีประทับใจตอผูรับบริการ อันจะสงผลตอความสําเร็จของบุคลากร 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อพัฒนาศกัยภาพในการทํางานเชิงรุก 
5.2  เพื่อสรางความสัมพันธอันดรีะหวางหนวยงานสายสนับสนนุในคณะ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  บุคลากรสายสนับสนุนเกิดการพฒันาในดานการใหบริการเชงิรุก 
6.2  เกิดความสัมพันธอันดรีะหวางหนวยงาน 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น 15,800 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 13,400 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน)
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7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
2,400 บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง)  3,600  2,400 
2. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 60 คน)  1,800 
3. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 60 คน x 2 ม้ือ)  3,000 
4. คาเอกสารและวัสดุ  5,000 

รวมทั้งส้ิน  13,400  2,400 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  15,800 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการ 
2. ติดตอวิทยากร 
3. ขออนุมัติ 
โครงการ 

4. จัดการอบรม 
5. สรุปและรายงาน 
ผลการดําเนิน 
โครงการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขาอบรมรอยละ 70 ของจํานวนเปาหมาย 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  บุคลากรเกิดความม่ันใจในการใหบรกิารเชิงรกุ 
10.2  เกิดการพัฒนาคณุภาพ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 164 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการฝกอบรมการเตรยีมความพรอมในการจัดประชุม 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายบริหาร 

4.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนภาระกิจหลักอีกภาระกจิหนึง่ของคณะ 

เภสัชศาสตร  นอกเหนือจากวิทยากรและผูเขารวมประชุมแลว บุคคลากรสายสนับสนุนรวมถึงแมบานและ 
ผูรักษาความปลอดภัยของคณะก็เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดการประชุมใหเปนไปอยางราบรื่นและ 
ประสบผลสําเร็จ  ดังนั้น การเตรียมความพรอมในดานตางๆ ต้ังแตข้ันตอนการเตรียมงานกอนถึงวันประชุม 
การติดตอประสานงาน ไปจนถึงการใหบริการตางๆ การในวันประชุมอยางถูกหลักสากลจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ 
มาก การติดขัดเพียงจุดใดจุดหนึ่งก็อาจทําใหผูเขารวมประชุมเกิดความไมประทับใจหรือเกิดความรูสึกท่ีไม 
ดีตอผูจัดประชุมได  ดังนั้น การเตรียมความพรอมโดยการใหความรูแกทีมสนับสนุนโดยวิทยากรท่ีมี 
ประสบการณสูงในการจัดการประชุมจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเปนการใหความรูในการใหบรกิารจัดการประชุม 
5.2  เพื่อเปนการพัฒนาทักษะท่ีถูกตองในการใหบริการจัดการประชุม 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  บุคลากรสายสนับสนุนมีความรูและทักษะท่ีถูกตองในการใหบริการจัดการประชุม 
6.2  บุคลากรสายสนับสนุนสามารถใหบริการจัดการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น 15,800 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 13,400 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน)
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7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
2,400 บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง)  3,600  2,400 
2. คาเดินทางวิทยากร  1,000 
3. คาอาหารกลางวัน (30 บาท x 60 คน)  1,800 
4. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 60 คน x 2 ม้ือ)  3,000 
5. คาเอกสารและวัสดุ  4,000 

รวมทั้งส้ิน  13,400  2,400 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  15,800 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการ 
2. ติดตอวิทยากร 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. จัดการอบรม 
5. สรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินโครงการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขาอบรมรอยละ 70 ของจํานวนเปาหมาย 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  บุคลากรสายสนับสนุนสามารถใหบริการจัดประชุมไดอยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพ 
10.2  ผูเขารวมเกิดความประทับใจในบริการท่ีไดรับ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปที่ 
ผานมา (ขอมูลจากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 165 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครือ่งสาํอาง 

4.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาฝกปฏิบัติงานสําหรับนิสิต เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาเครื่องสําอาง และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตเครื่องสําอาง เพื่อใหนิสิตไดฝกปฏิบัติงาน โดยจะเนนการนําความรูท่ีไดจาก 
กระบวนการเรียนการสอนในแตละรายวิชา โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มาประยุกตใชเพื่อ 
พัฒนาและแกไขปญหาดานเครื่องสําอาง โดยเนนการฝกปฏิบัติงานในโรงงานผูผลิตเครื่องสําอาง และ 
บริษัทผูแทนจําหนายเครื่องสําอาง การสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิต จึงเปนแผนงานท่ีจะนําไปสู 
กระบวนการประเมินคุณภาพแหลงฝก เพื่อรองรับจํานวนนิสิตฝกงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อสาํรวจแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง จํานวน 7 แหลง 
5.2  เพื่อจัดทําการประเมินคุณภาพแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร 

เครื่องสําอาง จํานวน 7 แหลง 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  สามารถสํารวจ และเก็บขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหลงฝกปฏิบัตงิานของนิสิตหลกัสูตร 

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง จํานวน 7 แหลง 
6.2  สามารถนําขอมูลท่ีไดไปประเมินคณุภาพแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตร 

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง จํานวน 7 แหลง 
ระยะเวลา  ชวงประมาณ เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน  พ.ศ. 2550 
สถานที ่ โรงงานผลิตเครือ่งสําอาง ในพื้นท่ีจังหวัดกรงุเทพมหานคร และเขตปริมณฑล
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7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น 47,100 บาท (สี่หม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 41,500 บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันหารอยบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
5,600 บาท (หาพันหกรอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาเบ้ียเลี้ยงอาจารยและเจาหนาท่ี (180 บาท x 11 คน x 5 วัน)  9,900 
2. คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ (120 บาท x 1 คน x 5 วัน)  600 
3. คาเชาท่ีพกั (1,000 บาท x 6 หอง x 4 วัน)  24,000 
4. คาพาหนะ  7,000 
5. คาของที่ระลกึ (800 บาท x 7 แหลง)  5,600 

รวมทั้งส้ิน  41,500  5,600 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  47,100 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ศึกษาขอมูลสถานที่แหลงฝก 
2. เขียนแผนงานขออนุมัตโิครงการ 
3. ดําเนินโครงการ 
4. ประเมินผลโครงการ 
5. รายงานผลการดําเนินงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
คณะกรรมการสํารวจแหลงฝกงาน 7 แหลง
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10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ 
มีแหลงฝกงานทีผ่านการสํารวจ 7 แหลง 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 166 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอางสัมพันธ 
(Cosmetis Sciences Orientation) 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครือ่งสาํอาง 

4.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง เปนหลักสูตรที่เปดใหม 

ในป พ.ศ.2548 และเปนหลักสูตรที่เปดเปนแหงแรกในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ดังนั้นเพื่อให 
นิสิตท่ีศึกษามีความรูความเขาใจในองคความรูทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ท่ีเกี่ยวของในสาขาอาชีพของตน  และเพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป 

โครงการนี้จึงไดริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคดังกลาว โดยมีแนวทางในรูปแบบของการ 
เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวของมาใหความรู และตอบขอซักถาม รวมท้ังเปดโอกาสให 
นิสิตไดแสดงความคิดเห็นแนวกวาง 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มีความรูความเขาใจในสาขาอาชพีท่ีตนกาํลงั 

ศึกษา 
5.2  เพื่อใหนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ภายหลังจบการศึกษา 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มีความรูความเขาใจในสาขาอาชีพท่ีตนกําลังศึกษา 
6.2  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ไดมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ภายหลงั 

จบการศึกษา 
ระยะเวลา  ชวงประมาณ เดือนพฤศจิกายน ถงึ เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2549 
สถานที ่ ณ หองประชุมไชยานุภาพ 6  คณะเภสชัศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร
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7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น 8,900 บาท (แปดพันเการอยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) จํานวน 
1,900 บาท (หนึ่งพันเการอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 2 ชั่วโมง)  1,200 
2. คาเดินทางวิทยากร  4,800 
3. คาเชาท่ีพกัวิทยากร  1,000 
4. คาเลี้ยงรับรอง (200 บาท x 7 คน)  1,400 
5. คาของที่ระลกึ  500 

รวมทั้งส้ิน  7,000  1,900 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  47,100 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. สํารวจหัวขอที่ตองการใหมีการแนะแนว 
2. เขียนแผนงานโครงการ 
3. จัดโครงการ 
4. สรุป/ประเมินผล 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
วิทยากรผูเชีย่วชาญใหความรู และแนะแนวทางในการประกอบอาชีพแกนสิิตหลักสูตร 
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง



200 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอางไดรับความรู และแนวทางในการประกอบอาชีพ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

1.  รหัสโครงการ  ภ.167 

2.  ช่ือโครงการ  ประชุมวิชาการใหบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยและการแพทย 
ทางเลอืก 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล 
หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชพี 

4.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เนนกระบวนการศึกษาดวยตนเอง 

นิสิตจะไดรับการฝกปฏิบัติงานต้ังแตการเรียน ชั้นปท่ี 4  ปท่ี 5 และปท่ี 6  เพื่อสรางความพรอมและพัฒนา 
ศักยภาพของนิสิตใหสามารถเปนบัณฑิตท่ีมีคุณคาตอสังคม  และในปจจุบันความตื่นตัวในการดูแลเอาใจใส 
สุขภาพของประชาชนดวยวิธีการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกอื่นๆท่ีนอกเหนือไปจากวิธีการดูแลสุขภาพตาม 
การแพทยแผนปจจุบันเปนกระแสท่ีไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีนิสิตจะตองมี 
ความรูและทักษะเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยและแพทยเลือก 

ปฏิบัติการการแพทยทางเลือกเปนรายวิชาหนึ่งท่ีนิสิตท่ีสนใจเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยและ 
ทางเลือกสามารถที่จะเลือกฝกปฏิบัติงานได ดังนั้นบุคคลากรผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยและ 
การแพทยทางเลือกจําเปนตองมีองคความรูและทักษะวิชาการ เพื่อสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับนิสิต  ซึ่ง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนทางหนึ่งท่ีจะชวยให  บุคคลากรไดมีโอกาสพัฒนาทักษะ และองคความรู  เพือ่ 
นําความรูท่ีไดไปพัฒนากระบวนการใหบริการแกผูปวยหรือผูรับบริการใหเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถ 
เปนแหลงฝกปฏิบัติการการแพทยแผนไทยและทางเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อความรวมมือกับหนวยงานท่ีใหบริการดานสุขภาพในการเปนแหลงฝกปฏิบัติการ 

การแพทยทางเลือก 
5.2  เพื่อสนับสนุนดานวิชาการแกบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีใหบริการดานการแพทย 

ทางเลือกใหมีศักยภาพความพรอมเพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติการการแพทยทางเลือก 
5.3  เพื่อใหบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการแพทยทางเลือกไดเพิ่มพูนองคความรูดานการแพทย 

ทางเลือก
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  บุคคลากรผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการใหบริการดานการแพทย 

ทางเลือก 
6.2  บุคคลากรผูเขารวมประชุมฯนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาการปฏิบัติงานดานการแพทย 

ทางเลือก 
6.3  บุคคลากรใหความสนใจเปนแหลงฝกท่ีรับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานดานการแพทยทางเลือก 

มากขึ้น 
6.4  เกิดความรวมมือระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ หนวยงานท่ีใหบริการ 

ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กลุมเปาหมาย 
-  นิสิตเภสชัศาสตรท่ีเลือกวิชาปฏิบัติการแพทยทางเลือก จํานวนไมนอยกวา 30 คน 
-  นิสิตเภสชัศาสตรผูสนใจ  จํานวน 30 คน 
-  เภสัชกรประจําแหลงฝก  จํานวน  5  คน 
-  บุคคลากรอื่นๆ ท่ีใหบริการเกี่ยวกับแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และผูสนใจ 
ท่ัวไป จํานวน 25 คน 

ระยะเวลา  เดือนมีนาคม  2550 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น 55,400 บาท (หาหม่ืนหาพันสีร่อยบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  งบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต : ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป : เงนิอดุหนนุ 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช  จํานวน 19,400.00  บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคาลงทะเบียน  จํานวน 25 คน ๆละ 1,800 บาท รวมเปนเงิน 45,000.00 บาท  หัก 
ใหมหาวิทยาลัย 10% คณะเภสัชศาสตร 10% คงเหลือ 36,000.00 บาท (สามหม่ืนหกพนับาท 
ถวน)
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รายละเอียด  เงินรายไดคาลงทะเบียน  งบประมาณ 
1. คาอาหาร  (120 บาท x 35 คน x 3 วัน)  9,000  3,600 
2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 40 คน x 2 ม้ือ x 3 วัน)  6,000 
3. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 วัน)  18,000 
4. คาท่ีพักวิทยากร (900 บาท x 2 คืน)  1,800 
5. คาเดินทางวิทยากร  10,000 
6. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 200 บาท x 2 วัน)  2,000 
7. คาวัสดุประกอบการประชุม  4,000 
8.  คาเลี้ยงรับรอง (200 บาท x 5 คน)  1,000 

รวม  36,000  19,400 
รวมคาใชจายในโครงการ (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ)  55,400 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 กิจกรรม 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ <-> 
2. แตงตั้งคณะทํางาน <-> 
3. ประชาสัมพันธโครงการ <-> 
4. ประชุมคณะทํางาน <-> <-> 
5. ดําเนินงานตามโครงการ <-> 
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
เสนอคณะฯ และประกนัคุณภาพ <-> 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูสมัครเขารวมโครงการไมนอยกวา  70% 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยตอการจัดโครงการอยูในระดับดีถึงดีมาก 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา/อุปสรรคที่อาจเกดิขึ้นใน 
ปนี้ 

-
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โครงการแผนงานวิจัย
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  2550 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 201 

2.  ช่ือโครงการ  ขอมูลผูชวยวิจัย 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 

4.  หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากในปจจุบัน คณาจารยภายในคณะเภสัชศาสตร ไดรับทุนสงเสริมงานวิจัยท้ังจากแหลง 

ทุนภายนอก และภายในคณะฯเปนจํานวนมากขึ้น ซึ่งแหลงทุนดังกลาวทําใหอาจารยหลายทานมีศักยภาพท่ี 
สามารถจัดจางผูชวยวิจัยเพื่อชวยงานวิจัยของตน ทําใหในปจจุบันพบวาผูชวยวิจัยเหลานี้ มีความรู 
ความสามารถในการทํางานวิจัย และการใชเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร ดังนั้นการรวบรวมขอมูล 
ความชํานาญของผูชวยวิจัยแบงตามสาขาตางๆ อาจกอประโยชนในแงกอใหเกิดความรวมมือดานงานวิจัย 
ระหวางอาจารยภายในคณะฯ ในแงการใชทรัพยากรทางดานบุคลากรอยางคุมคา เชน การถายทอดระหวาง 
ผูชวยวิจัยถึงเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรอยางถูกตอง และการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร เปน 
ตน ซึ่งอาจจะเปนการชวยลดปญหาความเสียหายของเครื่องมือวิทยาศาสตรภายในคณะฯ ไดดวย 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อรวบรวมขอมูลผูชวยวิจัย และความชํานาญในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพื่อกอใหเกิดความรวมมือดานงานวิจัยระหวางอาจารยภายในคณะฯ ในแงการใชทรัพยากร 

ทางดานบุคลากรอยางคุมคา เชน การถายทอดระหวางผูชวยวิจัยถึงเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร อยาง 
ถูกตอง และการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งอาจจะเปนการชวยลดปญหาความเสียหายของ 
เครื่องมือวิทยาศาสตรภายในคณะฯไดดวย
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7.  งบประมาณ 
- 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. รวบรวมขอรายชื่อผูชวยวิจัย 
และความชํานาญ 

2. ทําการเผยแพร เพื่อใชเปน 
สื่อในการกอใหเกิดความ 
รวมมือดานงานวิจัยระหวาง 
อาจารย 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  ผลทางตรง 

ขอมูลทางดานความรู และความชํานาญของผูชวยวิจัยภายในคณะฯ 
9.2  ผลทางออม 

9.2.1  การเกิดความรวมมือทางดานงานวิจัยภายในคณะฯ ในแงการใชทรัพยากรบุคลากร 
9.2.2  ความเสยีหายของเครือ่งมือและอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีอาจลดนอยลง 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ขอมูลทางดานความรู และความชํานาญของผูชวยวิจัยภายในคณะฯ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 202 

2.  ช่ือโครงการ  จางผูเชีย่วชาญชาวตางประเทศ 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 

4.  หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อตองการใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยภายใน 

ป พ.ศ. 2550 การสนับสนุนกอใหเกิดงานวิจัยภายในคณะ ท้ังในระดับเพื่อเปนการแกปญหาแกประเทศชาติ 
และงานวิจัยระดับลึก จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยองคความรู และประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อจะ 
ผลักดันใหจุดมุงหมายในดานงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี นอกจากนี้การการมีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 
อยูภายในคณะ จะเปนการเปดโลกทัศนในแงการวิจัยใหกับอาจารยภายในคณะ และอาจนํามาสูปริมาณ 
ผลงานวิชาการท่ีสามารถเผยแพร/ตีพิมพ ในระดับนานาชาติ ปริมาณเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 
และโครงการความรวมมือระหวางคณะฯ กับมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีเพิ่มมากขึ้น 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร โดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมา 
ใหคําแนะนําและชวยเหลือดานเทคนิคการวิจัย 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพื่อใหเกิดงานวิจัยท่ียั่งยืน เปนระบบ ซึ่งจําเปนตองมีผูนําทางการวิจัย มาเปนผูเริ่มตนเพื่อใหเกิดผล 
งานวิจัยในระดับนานาชาต ิ

7.  งบประมาณ (ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศจํานวน 1 ทาน) 
เงินงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 390,000 บาท (สามแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. เงินเดอืนผูเชี่ยวชาญ (32,500 บาท x 12 เดอืน)  390,000 

รวมทั้งส้ิน  390,000  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  390,000



208 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ผูเชีย่วชาญใหคําปรึกษาและ 
เทคนิคในการวิจัย 

2. จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการ 
โดย ความรวมมือของ 
ภาควิชาท่ีเกี่ยวของ ในการ 
ถายทอดความรูและ 
เทคโนโลยีในสาขาท่ี 
สอดคลองกับความชํานาญ 
ของผูเชี่ยวชาญใหแกภาครัฐ 
และเอกชน 

3. ประเมินผลการดาํเนนิงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  ผลทางตรง 

9.1.1  ปริมาณผลงานวิชาการท่ีสามารถเผยแพร/ตีพิมพ ในระดับนานาชาตเิพิ่มมากขึ้น 
9.1.2  ปริมาณเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1  บัณฑิตและอาจารยเกิดความม่ันใจในงานวิจัยมากขึ้น 
9.2.2  เกิดโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลยันเรศวร กับมหาวิทยาลยัตางประเทศ 
9.2.3  การเปนท่ียอมรับทางดานงานวิจัยจากทั้งหนวยงานภาครัฐบาล และเอกชน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศจํานวน 1 คน 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา /อุปสรรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 203 

2.  ช่ือโครงการ  บําบัดของเสียในหองปฏิบัติการ 

3.  ผูรับผิดชอบ  งานหองปฏิบัติการ  คณะเภสชัศาสตร 

4.  หลักการและเหตุผล 
สภาพแวดลอมของสังคมปจจุบันกอใหเกิดปญหาสุขภาพท่ีสามารถปองกันไดมากมาย  คณะเภสัช 

ศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในฐานะท่ีเปนคณะฯทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จึงมีความตระหนักในการ 
ท่ีจะลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ท้ังเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ซึง่ใน 
ปจจุบันมีจํานวนเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดของเสียประเภทสารเคมี และชีววัตถุปริมาณมาก  ซึ่งของเสียเหลานี้ไม 
สามารถสงไปกําจัดไดทันที ดังนั้นการจัดระบบการแยกเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ และการกาํจัดของเสยี 
เบ้ืองตน จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อลดปริมาณของเสียกอนนําสงไปบําบัดหรือกําจัดโดยวิธีการท่ีถูกตองและ 
เหมาะสม โดยหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการบําบัดตอไป ซึ่งเปนการลดคาใชจายในการขนสง 
และคาบําบัดบางสวนลง รวมท้ังเปนการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีมีการเก็บของเสียไวใน 
คณะดวย 

5.  วัตถุประสงค 
5.1 เพื่อเปนการจัดระบบการแยกเก็บของเสยีในหองปฏิบัติการ 
5.2 เพื่อใหมีการกําจัดของเสียเบ้ืองตน 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ลดปริมาณของเสยีกอนนําสงไปบําบัดหรือกาํจัดโดยวิธีการท่ีถกูตองและเหมาะสมโดยหนวยงาน 
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการบําบัดเฉพาะอยางตอไป  ซึ่งเปนการลดคาใชจายในการขนสง 
และคาบําบัดบางสวนลง 

7.  งบประมาณ (ถัวเฉลีย่ทุกรายการ) 
งบประมาณท้ังสิ้น 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน
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จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนสินทรัพยถาวร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง จํานวน 25,000 บาท (สอง 
หม่ืนหาพันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาภาชนะบรรจุสาํหรับเก็บแยกของเสีย  5,000 
2. คาสารเคมีในการบําบัดของเสียเบ้ืองตน  10,000 
3. คาตูเย็น -20°C สําหรับเก็บซากหนู  25,000 

รวมทั้งส้ิน  15,000  25,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  40,000 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. สํารวจปริมาณของเสีย 
อันตรายจากการใชสารเคมี 
ในหองปฏิบัติการ คณะ 
เภสชัศาสตร 

2. เก็บรวบรวมแยกปริมาณของ 
เสยีอันตรายลงในภาชนะ 
บรรจุ โดยเก็บไวใน 
โรงเรือน 

3. บําบัดของเสียอนัตรายใน 
บางสวนท่ีสามารถทําได 

4. รวบรวมปริมาณของเสยีสง 
หนวยงานภายนอก เพื่อ 
บําบัดตอไป 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ
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9.1 ผลทางตรง 
9.1.1  ปริมาณของเสยีถูกแยกเก็บเปนหมวดหมู  ซึ่งจะเปนการลดอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
9.1.2  ลดตนทุนในการสงของเสียไปกําจัดภายนอก 

9.2 ผลทางออม 
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีด ี

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการเชิงคุณภาพ 
ปริมาณของเสยีถูกแยกเก็บเปนหมวดหมู 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
มหาวิทยาลัยดําเนินงานลาชาในการจัดสงของเสยีใหภาคเอกชนไปกําจัด ทําใหปริมาณของเสยีท่ีมี 
อยูในคณะมีจํานวนมาก 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

ประสานงานกับคณะอื่นๆ  ในมหาวิทยาลัย  เพื่อทําการรวบรวมของเสียเพื่อสงบําบัดพรอมกัน  ซึ่ง 
จะเปนการลดตนทุนในการสงบําบัดของเสีย
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 204 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาความรวมมือทางวชิาการ และการวิจัยกับสถาบันตางๆ 

3.  หนวยงานที่รบัผิดชอบ  คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร ไดมีการเปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังในระดับ 

ปริญญาเอกและปริญญาโท ดังนั้นการท่ีนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาไดมีโอกาสไปทําการศึกษาวิจัยใน 
สถาบันท่ีมีความชํานาญในสาขาท่ีเกี่ยวของ ท้ังในและตางประเทศเปนระยะเวลาหนึ่งนั้น นับวามี 
ความสําคัญตอคุณภาพของบัณฑิตเปนอยางยิ่ง การสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาอื่นๆนับวาเปน 
สิ่งท่ีจําเปน การมีความรวมมือกับสถาบันดังกลาวยังกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีระหวางสถาบันเพื่อ 
การพัฒนาวิชาการของคณะฯ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรของ 
คณะฯไดไปทําการศึกษาหรือวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันเหลานั้น เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของอาจารยและ 
บุคลากรอีกดวย 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรยีนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
5.2  เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทางดานการวิจัย 
5.3  เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
การสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา และความรวมมือกับสถาบันดังกลาวเพื่อกอใหเกดิการ 

ถายทอดเทคโนโลยีระหวางสถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาการของคณะ  เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและการ 
วิจัย

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร กองทุน 
เพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน)
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาใชจายในการเดินทางและประสานงาน  30,000 

รวมทั้งส้ิน  30,000  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  30,000 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ความรวมมือกับสถาบันใน 
ประเทศ 

2. ความรวมมือกับสถาบันใน 
ตางประเทศ 

3. ความรวมมือกับหนวยงาน/ 
องคกรนานาชาติ เชน WHO 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  ผลทางตรง 

9.1.1  ความรวมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหวางสถาบัน 
9.1.2  แหลงรองรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองไปทําวิจัยในตางประเทศ 
9.1.3  วิทยากรในการจัดการเรียนการสอนและการอบรม 

9.2  ผลทางออม 
9.2.1  การแลกเปลี่ยนขอมูลวชิาการ และ/หรือนักวิจัย 
9.2.2  แหลงขอมูลในการคนควาและวิจัย 
9.3.3  ท่ีปรึกษาทางการวิจัย 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
สัญญาความรวมมือระหวางสถาบันอยางนอย 1 สญัญา 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นใน 
ปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 205 

2.  ช่ือโครงการ  ดําเนินงานศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ 

3.  ผูรับผิดชอบ  ศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ  คณะเภสชัศาสตร  มหาวิทยาลยันเรศวร 

4.  หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดบทบาทใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมี 

ศักยภาพทางดานงานศึกษาวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานท่ีสามารถสนองตอบความตองการของประเทศและ 
มนุษยชาติเปนสําคัญ ในปจจุบันอาจกลาวไดวาการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ เปนงานวิจัยสาขาหนึ่งท่ีมี 
ความสําคัญอยางยิ่งยวด ตอการสนองความตองการใชยาท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสมของประชาชน 
ภายในประเทศ และการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ ดวยเหตุนี้ 
คณะเภสัชศาสตร ในฐานะท่ีเปนคณะท่ีประกอบไปดวยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และความชํานาญ 
ในงานวิจัยทางดานการศึกษาชีวสมมูลของยา และมีเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรที่จําเปนเพื่อใหไดมา 
ซึ่งผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเปนท่ีเชื่อถือของหนวยงานตางๆท่ีมาขอใชบริการ จึงเล็งเห็นความสาํคญัอยาง 
ยิ่งที่จะตองมีการกอตั้ง “ศูนยทดสอบชีวสมมูล” ท่ีมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยทางดานชีวสมมูลของยา 
และงานวิจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพของยาอยางครบวงจร  เพื่อเปนการตอบสนองความ 
ตองการของภาคอุตสาหกรรมยาท่ีมีความตองการศึกษาชีวสมมูลของยาอยางมากในปจจุบัน 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  ใหบริการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญตามความประสงคของหนวยงานและองคกรตาง ท้ัง 

ในและตางประเทศ 
5.2  เปนแหลงใหความรูและทักษะการศึกษาวิจัยทางดานชีวสมมูล เภสัชจลนศาสตร และเคมี 

วิเคราะหแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยจากองคกรและหนวยงานตางๆท้ัง 
ภายในและตางประเทศ 

5.3  เผยแพรความรูและตีพิมพผลงานวิชาการทางดานการศึกษาชีวสมมูล เภสัชจลนศาตร เคมี 
วิเคราะห และงานวิจัยอื่นๆท่ีดําเนินการภายในศูนยฯ 

5.4  สรางความรวมมือกับสถาบันท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน 
ความรู และประสบการณทางดานการศึกษาชีวสมมูลของยา และงานวิจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
กับการประเมินคุณภาพของยา ท้ังการศึกษาในหลอดทดลองและในมนุษย
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพื่อรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรมยาท้ังใน และตางประเทศ ในการศึกษาชีว สมมูล 
ของยาสามัญ 

7.  งบประมาณ 
จากโครงการศึกษาชีวสมมูลแตละโครงการ 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. พัฒนาศกัยภาพทางดาน 
วิเคราะหและการวิจัยทาง 
คลินิก 

2. ประเมินผลการดาํเนนิงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  ผลทางตรง 

9.1.1  สนับสนนุใหเกิดการขึน้ทะเบียนของยาสามัญที่ผลิตภายในประเทศ 
9.1.2  ผลงานทางดานวิชาการ เพื่อเผยแพรและตีพิมพในระดับนานาชาติ 

9.2  ผลทางออม 
9.2.1  ประชาชนมีทางเลือกในการบรโิภคยาท่ีราคายุติธรรมและมีคณุภาพท่ีสามารถ 

พิสูจนได 
9.2.2  ใหบริการทางวิชาการแกสังคมในดานเภสัชจลนศาสตรคลินกิ 
9.2.3  สามารถประยกุตตัวชี้วัดทางเภสชัจลนศาสตรท่ีไดจากการทดสอบฯ ในประชากร 

ไทยได 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
จํานวนโครงการชีวสมมูลที่ดําเนินการท้ังสิ้นไมนอยกวา 8 เรื่องตอป
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11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
11.1  การขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑวิทยาศาสตรเพื่อทํางานวิเคราะห  เชน HPLC และ LC- 

MS-MS ทําใหการบริการวิชาการแกสังคมในดานเภสัชจลนศาสตรคลินิกทําไดลาชาและไม 
สามารถใหการบริการไดมากเทาท่ีควร 

11.2  ครุภัณฑวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรบางอยางตองใชรวมกับงานวิจัยอื่นๆ ทําใหยากตอการ 
ดูแลรักษา 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

12.1  เพิ่มเครื่องมือและครุภัณฑวิทยาศาสตรท่ีจําเปนในงานวเิคราะห  เชน HPLC 
12.2  ทําการศึกษาถึงโอกาสของความสําเร็จของงานโดยเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีมี 

อยูภายในศูนยฯ กอนท่ีจะรับใหบริการการศึกษาเภสัชจลนศาสตรคลินิก เพื่อปองกัน 
ความลาชาของงาน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 206 

2.  ช่ือโครงการ  สนับสนนุการตีพิมพ และเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาต ิ

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 

4.  หลักการและเหตุผล 
เพื่อเปนการพัฒนาอาจารยในทุกสาขาของคณะ  ใหไดรับการพัฒนาดานคุณวุฒิ  ทักษะ 

ประสบการณ  และความชํานาญในงานวิจัยท่ีดําเนินการอยู  การใหทุนสนับสนุนเพื่อการเผยแพรท้ังใน 
รูปแบบการนําเสนอโดยปากเปลา และโปสเตอร และตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ 
เปนหนทางหนึ่งท่ีจะพัฒนาอาจารยในคณะฯ ในดานดังกลาว นอกจากนี้ยังการกระตุนใหเกิดงานวิจัยท่ีมี 
คุณภาพ รวมท้ังเปนการเผยแพรชื่อเสียงใหกับสถาบันอีกดวย 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อสนับสนนุการเผยแพร และการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาต ิ

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
อาจารยทุกสาขาภายในคณะฯในดานโดยเปนการกระตุนใหเกดิการเผยแพรและการตีพิมพ 
ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

7.  งบประมาณ 
วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท ดังนี้ 
7.1  ทุนสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยในระดับนานาชาติ 40,000 บาท /เรือ่ง / 2 ป 
7.2  ทุนสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยในระดับประเทศ เบิกจายไดตามจริง 
7.3  สนับสนนุคาใชจายในการตีพิมพผลงานในวารสารตางประเทศตามจริงไมเกนิ  15,000  บาท  / 

เรือ่ง
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 
ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ

. 
มี.ค.  เม.ย.  พ.ค

. 
มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. สํารวจ จํานวนบุคลากร / 
จํานวนผลงานวิจัย ท่ีจะ 
เผยแพร / ตีพิมพ ใน 
ปงบประมาณ 

2. รวบรวมขอมูลผลงานวิจัยท่ี 
เผยแพร / ตีพิมพ 

3. ประเมินผล 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  ผลทางตรง 

9.1.1  กระตุนใหการเผยแพร  และการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติ  และนานาชาติมี 
จํานวนมากขึ้น 

9.1.2  คณาจารยคณะเภสัชศาสตร  ไดรับประสบการณในการเผยแพร  และตีพิมพผล 
งานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ 

9.2  ลทางออม 
เผยแพรชือ่เสียงทางดานงานวิจัยใหกับคณะฯ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ (Peer Review) และเผยแพรคิดเปน 30% ของอาจารยท้ังหมด 
10.2  จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ และเผยแพรในระดับนานาชาติคิดเปน 10% ของอาจารยท้ังหมด 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 207 

2.  ช่ือโครงการ  สนับสนนุการพัฒนางานวิจัย 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 

4.  หลักการและเหตุผล 
เพื่อเปนการพัฒนาอาจารยในทุกสาขาของคณะ  ใหไดรับการพัฒนาดานความรูท่ียั่งยืน  การ 

สนับสนุนใหบุคลากรใหทํางานวิจัยในสาขาท่ีมีความชํานาญ เปนหนทางอยางหนึ่งเพื่อนําไปสูจุดมุงหมาย 
ดังกลาว การสนับสนุนการทําวิจัยสามารถทําไดโดยการจัดสรรหองปฏิบัติการ และอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีมี 
ในคณะใหมีความสะดวกในการปฏิบัติการวิจัย ดวยเหตุนี้การจัดต้ัง และดําเนินงานหนวยปฏิบัติการวิจัยจึง 
ไดเกิดขึ้น เพื่อทําการจัดสรรอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีมีวัตถุประสงคในการใชงานเหมือนกัน ใหอยูเปน 
หมวดหมูเดียวกัน เพื่อกอใหเกิดความสะดวกในการใชงาน และการดูแลรักษา ซึ่งจะเปนหนทางหนึ่งในการ 
กระตุนใหบุคลากรทําการวิจัย รวมท้ังเปนการลดคาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณ 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อจัดสรรหองปฏิบัติการ และอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีมีในคณะใหเกิดประโยชนสูงสุด 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
มีการดําเนินการวิจัยในหนวยปฏิบัติการวิจัยท่ีไดจัดต้ังขึ้น 

7.  งบประมาณ 
20 % ของบประมาณรายไดคณะฯ ท่ีจัดสรรใหแผนงานวิจัย จํานวน  214,600 บาท
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. หนวยปฏิบัติการวิจัยระบบ 
นําสงยา 

2. หนวยปฏิบัติการวิจัยการ 
ตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

3. หนวยปฏิบัติการวิจัย 
เพาะเลีย้งเซลลสัตว 

4. หนวยปฏิบัติการวิจัยทาง 
เภสชัวิทยา 

5. หนวยปฏิบัติการวิจัยทางเคมี 
ยา 

6. หนวยปฏิบัติการวิจัยทาง 
เทคโนโลยชีีวภาพของพืช 

7. หนวยปฏิบัติการวิจัย 
ผลิตภณัฑธรรมชาติ 

8. หนวยปฏิบัติการวิจัย 
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี 
ฟสิกสขัน้พื้นฐานเพือ่ใชทาง 
เภสชักรรม 

9. หนวยปฏิบัติการวิจัย 
เทคโนโลยชีีวภาพเภสชั 

10. หนวยปฏิบัติการวิจัยจุล 
ชีววิทยา 

11. หนวยปฏิบัติการวิจัยทาง 
เภสชักรรมปฏิบัติ 

12. ศูนยวิจัยเครื่องสําอางและ 
ผลิตภณัฑธรรมชาติ 

13. ประเมินการดําเนินงานของ 
แตละหนวยปฏิบัติการ
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9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  ผลทางตรง 

9.1.1  หนวยปฏิบัติการวิจัยเพื่อใชในการทําวิจัยในระยะยาว 
9.1.2  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

9.2  ผลทางออม 
เผยแพรชือ่เสียงทางดานงานวิจัยใหกับคณะฯ 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ  (Peer  Review)  เผยแพร  และ/หรอืทุนวิจัยท่ีไดรับ  คิดเปน  1  เรื่อง  ตอ 
หนวยปฏิบัติการวิจัย 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
อุปกรณวิทยาศาสตรพื้นฐานไมเพยีงพอกับความตองการในแตละหนวยปฏิบัติการวิจัย 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

เสนอใหมีการตั้งงบประมาณเพื่ออุปกรณวิทยาศาสตรพืน้ฐาน
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 208 

2.  ช่ือโครงการ  โครงงานวิจัยทางเภสชัศาสตร 

3.  ผูประสานงานโครงการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุภา  วิโยชน และ น.ส.จิราภรณ  สิงหกวาง 
หนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชพี 

4.  หลักการและเหตุผล 
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร เปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธของนิสิตในระดับปริญญาตรี ซึ่ง 

เปนการผสมผสานระหวางการเรียนการสอนและการวิจัย เปนกระบวนหลักท่ีพึงประสงคท้ังในสวนสราง 
องคความรูใหม และการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อเพิ่มประสบการณทางดานงานวิจัยของนสิิตในระดับปริญญาตรี 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นิสิตมีความรู ความเขาใจหลักการวิจัย กระบวนการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย 
กลุมเปาหมาย  นิสิตชัน้ปท่ี 5 จํานวน  99  คน 
ระยะเวลา  ระหวางเดือน ตุลาคม 2549 – เมษายน 2550 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 189,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเกาพันบาทถวน) ดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ:สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีต พฒันาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลติ:ผูสาํเรจ็การศกึษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม  : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งาน 
จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร) จํานวน 189,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเกาพัน 
บาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 9,000 บาท (เกาพัน 
บาทถวน)
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาวัสดุ  184,000  5,000 
2. คาเขาเลมโครงงานวิจัย  5,000 
3. คาเดินทางเก็บขอมูล  2,000 
4. คาจางอาสาสมัคร  2,000 

รวมทั้งส้ิน  189,000  9,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  189,000 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 กิจกรรม 

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

อนุมัติจากคณะกรรมการวิจัย <-> 

2.  การนําเสนอผลงานในรูปปากเปลาและ 
โปสเตอร <--------------> 

3.  จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ <-> 
4.  ประเมินผลการดําเนินงาน <-> 
5.  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

เสนอคณะฯ <-> 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ไมนอยกวา  15  โครงงาน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ผลการประเมินการนําเสนอโครงงานอยูในระดับดี 
10.2  มีโครงงานทีส่ามารถสงเขาประกวด/แขงขันกับหนวยงานภายนอกได ไมนอยกวา 1 

โครงงาน 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปที่ผานมา 
ไมมี 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา/อุปสรรค ที่อาจเกิดขึน้ 
ในปนี้ 

ไมมี
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 209 

2.  ช่ือโครงการ  ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการภายในคณะฯ 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 

4.  หลักการและเหตุผล 
ดวยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทาลัยนเรศวร จะใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกบุคลากรสายวิชาการคณะ 

เภสัชศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการคณะเภสัชศาสตรไดมี 
โอกาสพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัย สรางสมประสบการณ และพัฒนาไปสูการเปนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ระดับสูงของประเทศ อีกทั้งยังเปนการสรางกําลังใจ ความกระตือรือรนทางวิชาการ และทําใหงานวิจัยเปน 
สวนหนึ่งของวิชาชีพอาจารยในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อใหอาจารยใหมหรืออาจารยท่ียังไมมีสบการณดานวิจัยท่ีมากพอ ใหมีโอกาสทํางาน  วิจัยใน 
ระยะเริ่มแรก 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
จัดสรรเปนทุนสงเสริมงานวิจัยสําหรับอาจารย เปนประจําทุกปเพื่อใหอาจารยไดเริ่มทํางานวิจัยใน 
ระยะแรก โดยอาจเปนโครงการเดี่ยว หรือโครงการเปนกลุม (กลุมละไมเกิน 3 คน) คนละไมเกนิ 3 
ครั้ง  เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก และผลิต 
งานวิจัยในระดับสูง 

7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
หมวดเงินอุดหนุน (ทุนสนับสนุนการวิจัย) จํานวน 5% ของเงนิรายไดคณะฯ คิดเปนทุนสนับสนุน 
งานวิจัย 5 ทุน ทุนละไมเกิน 100,000 บาท รวมเปนเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประกาศรับขอเสนอ 
โครงการวิจัย (มิ.ย. – ส.ค. 49) 

2. พิจารณาการใหทุนสนับสนุน 
(ก.ย. – ต.ค. 49) 

3. ประกาศผลการพิจารณา 
(ต.ค 49) 

4. ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ 
(ตั้งแต ต.ค. 49) 

5. รวบรวมและประเมินผลการ 
ดําเนินการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  ผลทางตรง 

9.1.1  คณาจารยคณะเภสัชศาสตรมีแหลงเงินทุนสําหรับทําวิจัยในระยะเริ่มแรก 
9.1.2  คณาจารยคณะเภสัชศาสตร สามารถพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพดานการวิจัย 

9.2 ผลทางออม 
มีผลงานวิจัยท่ีสามารถนาํไปตอยอด เพือ่ขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
10.1  จํานวนเงินทุนไดรับการจัดสรร 80% 
10.2  จํานวนรายงานความกาวหนา 100% 
10.3  จํานวนรายงานฉบับสมบูรณท่ีสงตามกําหนด 50% 
10.4  จํานวนผูวิจัยท่ีไดรับจัดสรรทุนท่ีมีผลงานตีพิมพ 20% 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 210 

2.  ช่ือโครงการ  ผูชวยควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีปณิธานที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และการเรยีนการ 

สอนท่ีมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากในสภาวะปจจุบันยังอาจารยจํานวนหนึ่งอยูในระหวางการลาศึกษาตอ 
ประกอบกับนโยบายของมหาลัย ท่ีตองการใหมีการรับจํานวนนิสิตเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของ 
ประเทศ ทําใหภาระในการสอนภาคปฏิบัติการของอาจารยมีจํานวนชั่วโมงเพิ่มมากขึ้น อัตราสวนระหวาง 
อาจารยและนิสิตในระหวางการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการมีปริมาณท่ีสูง ซึ่งอาจสงผลถึงประสทิธภิาพใน 
การสอนท่ีลดนอยลง รวมท้ังเวลาที่ใชในการทําวิจัยของอาจารยลดลงดวย 

ดวยเหตุนี้ การเปดโอกาสใหนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัย คณะเภสัชศาสตรทําหนาท่ี 
ชวยสอนภาคปฏิบัติการ จะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ังเปนการสราง 
ประสบการณทางดานวิชาการแกนิสิตบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัย ผูรับหนาที่เปนผูชวยสอนอีกดวย 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการเปนไปออยางมีประสิทธิภาพ 
5.2  เพื่อพัฒนานสิิตบัณฑิตศึกษา ทางดานวชิาการ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพื่อลดภาระการสอนในภาคปฏิบัติการ โดยใหมีผูชวยสอน ทําการชวยสอนในภาคปฏิบัติการของ 
รายวิชาตอไปนี้
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ภาคการศึกษา  รายวิชา  จํานวนช่ัวโมง/ 
สัปดาห 

จํานวน 
ผูชวยสอน 

เภสชักรรมสําหรับเภสชัศาสตร 2 153323  6  1 
เภสชักรรมสําหรับเภสชัศาสตร 4 153422  6  1 
การควบคุมคณุภาพเภสชัภณัฑสําหรับ 
เภสชัศาสตร 2 152325 

6  1 

เภสชัเวทสําหรับเภสชัศาสตร 2 155425  6  1 
เภสชับําบัดประยุกต 1  6  1 

ตน 

เภสชับําบัดประยุกต 3  6 
เภสชักรรมสําหรับเภสชัศาสตร 1 153223  6  1 
เภสชักรรมสําหรับเภสชัศาสตร 3 153324  6  1 
การควบคุมคณุภาพเภสชัภณัฑสําหรับ 
เภสชัศาสตร 1 152224 

6  1 

เภสชัเวทสําหรับเภสชัศาสตร 1 152324  6  - 

ปลาย 

เภสชับําบัด  6  - 
หมายเหตุ  อาจมีการปรับรายวิชาตามความเหมาะสม 

7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน 
การจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาท 
ถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนนสิิตผูชวยสอน (200 บาท x 240 วัน)  48,000 

รวมทั้งส้ิน  -  48,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  48,000
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เปดรับสมัครผูชวยสอน จาก 
ขอเสนอแนะของอาจารย 
ประจําวชิา 

2. ดําเนินงานชวยสอนวชิา 
ภาคปฏิบัติ 

3. ประเมินผลการดาํเนนิงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 ผลทางตรง 

9.1.1  การเพิ่มพูนประสบการณทางดานวิชาการของนิสิตบัณฑิตศกึษา และผูชวยวิจัย 
9.1.2  ภาระงานสอนในภาคปฏิบัติการ ของอาจารยลดนอยลง 

9.2 ผลทางออม 
9.2.1  นิสิตบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัยมีความรูทาดานภาคปฏิบัติ และเกิดความม่ันใจ 

ในการดําเนินงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับภาคปฏิบัติท่ีเขาไปมีสวนรวมในการเรียน 
การสอนเพิ่มมากขึ้น 

9.2.2  อาจารยมีเวลาทุมเทใหกับงานวิจัย และการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูชวยควบคุมการเรยีนปฏิบัติการของนสิิตระดับปรญิญาตรีจํานวน 2 คน 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ/หรอื ปองกันปญหา /อุปสรรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 211 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการทุนสนับสนนุการวิจัยสถาบัน 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดฝีายวิจัย 

4.  หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหบรรลุนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร (2547-2550)  ยุทธ 

ศาสตรที่ 5 ท่ีกําหนดใหมีการสงเสริมใหขาราชการ / พนักงาน (ที่มิใชอาจารย) สายสนับสนุนทําการศึกษา / 
วิจัย เพื่อพัฒนางานนั้น คณะเภสัชศาสตรไดเล็งเห็นความสําคัญจึงมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยสถาบัน 
(Institutional Research) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนางาน และการแกปญหา ซึ่ง 
เปนพันธกิจท่ีสําคัญขององคกร โดยแนวทางการสงเสริมการทําวิจัยสถาบันของคณะจะยึดหลักการสงเสริม 
การทําวิจัยในลักษณะท่ีสามารถวิเคราะหปญหา สภาวการณท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําผลงานวิจัยไปใชเปนขอมูลสู 
การตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติและการบริหารงานของคณะตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ / พนักงาน (ที่มิใชอาจารย)  สายสนับสนุนไดมี 

ความรูและไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 
5.2  เพื่อสนับสนนุการแกปญหาและพัฒนาคณุภาพงาน 
5.3  เพื่อนําผลงานวิจัยสถาบันไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและชวยในการบริหารงาน 

ของคณะตอไป 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ไดงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจของคณะ 
6.2  คณะมีขอมูลจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนางานของคณะ 

7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
หมวดเงินอุดหนุน (ทุนสนับสนุนการวิจัย) จํานวน 2 ทุน ทุนละไมเกิน 15,000 บาท รวมเปนเงิน 
30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน)
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประกาศรับขอเสนอ 
โครงการวิจัย (สค.49-กย.49) 

2. พิจารณาการใหทุนสนับสนุน 
3. ประกาศผลการพิจารณา 
4. ดําเนินการใหทุนสนับสนนุ 
5. รวบรวมและประเมินผลการ 
ดําเนินการ 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  ไดงานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร ปละไมต่ํากวา 1 เรื่อง 
9.2  การนําเสนอผลงานวิจัยสถาบันแบบบรรยาย (oral presentation) ในงานนเรศวรวิจัยครั้งท่ี 3 

ไมต่ํากวา 1 เรื่อง 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ไดงานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร  ท่ีสามารถนํามาใชแกปญหาและพัฒนาคุณภาพงาน 
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของคณะ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 212 

2.  ช่ือโครงการ  ทุนอุดหนุนในการเสนอปรญิญานิพนธของนสิิตคณะเภสชัศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย  คณะเภสชัศาสตร 

4.  หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการท่ีคณะเภสัชศาสตร กําหนดใหมีการนําเสนอโครงการวิจัย ท่ีเปนสวนหนึ่งของ 

ปริญญานิพนธ ของนิสิตในระดับปริญญาตรีทุกป ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการเรียนการสอนและการ 
วิจัย เปนกระบวนหลักที่พึงประสงคท้ังในสวนสรางองคความรูใหม และการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ และความกระตือรือรนในการจัดทํา และการนําเสนอโครงการวิจัยดังกลาว 
การใหทุนอุดหนุนใหกับนิสิตท่ีมีการดําเนินงาน และการเสนอปริญญานิพนธท่ีดี จัดไดวาเปนกลไกอยาง 
หนึ่ง ในการทําใหเกิดบรรยากาศดังกลาว อาจนําไปสูการสรางนักวิจัยทางดานเภสัชศาสตรท่ีมีคุณคาใน 
อนาคต 

5.  วัตถุประสงค 
เพื่อใหทุนอุดหนุนในการนําเสนอปรญิญานิพนธของนสิิตคณะเภสัชศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ และความกระตอืรอืรนในการจัดทํา และการนําเสนอโครงการวิจัย รวมท้ังเปน 
การรางกวิจัยรุนใหม 

7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

หมวดเงินอุดหนุน (ทุนสนับสนุนการวิจัย) จํานวน 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) 
ใหทุนอุดหนุนแกนิสิตท่ีไดรับการประเมินจากคณะกรรมการ แลวไดคะแนนอันดับ 1, 2 และ 3 

ของสายเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมีและเภสัชเวท และเภสัชวิทยา และสายเภสัชกรรมคลินิก และเภสชั 
สังคม โดยมีทุนสนับสนุนดังตอไปนี้
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1.  รางวัลชนะเลิศ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมีและเภสัชเวท และ 

เภสัชวิทยา และสาขาบริบาลเภสัชกรรม เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม 
จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ  2,000 บาท 

4,000 

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมีและเภสชั 
เวท และเภสัชวิทยา และสาขาบริบาลเภสัชกรรม เภสัชศาสตรสังคมและ 
พฤติกรรม จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 

3,000 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมีและเภสัช 
เวท และเภสัชวิทยา และสาขาบริบาลเภสัชกรรม เภสัชศาสตรสังคมและ 
พฤติกรรม จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท 

2,000 

รวมทั้งส้ิน  -  9,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  9,000 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ประเมินโครงรางโครงงาน 
วิจัยของนสิิต โดย 
ผูเชี่ยวชาญ (ส.ค. 48) 

2. นิสิตดําเนนิโครงการวิจัย 
ภายใตโครงรางที่กําหนดไว 

3. ประเมินการนําเสนอ 
โครงการ วิจัยของนิสิต และ 
ประกาศผลการประเมิน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1 ผลทางตรง 

กระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการจัดทํา และการนาํเสนอโครงการวิจัย 
9.2 ผลทางออม 

กอใหเกิดแรงจงูใจ และทัศนคติท่ีดีในการทําการวิจัยในอนาคต
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10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
จํานวนรางวัลท่ีนิสิตไดรับคิดเปน 80% ของจํานวนรางวัลท้ังหมด 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
- 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 213 

2.  ช่ือโครงการ  สัมมนาเชิงวชิาการ 

3.  ผูรับผิดชอบ  ฝายวิจัย 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีปณิธานท่ีจะมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และกาวสู 

ความเปนสากล  การจัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการอยางตอเนื่องเปนสิ่งที่จําเปน  เพื่อใหอาจารย และนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู และวิชาการใหม ๆ ตลอดจนเปนเวทีใหนิสิตและอาจารยได 
ฝกทักษะการนําเสนองานวิจัยและการวิเคราะหวิจารณงานวิชาการอยางสรางสรรค รวมท้ังเพื่อให 
นักวิชาการจากตางคณะและตางประเทศมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู  และเจรจาแสวงหาความรวมมือทาง 
วิชาการและวิจัย 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหอาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและวิชาการใหม ๆ 
5.2  เพื่อใหอาจารย  และนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา    ฝกทักษะการฟงการวิเคราะหและการวิจารณ 

งานวิชาการอยางสรางสรรค 
5.3  เพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่นความรูดานวิชาการ กับนักวิชาการจากตางสถาบัน 
5.4  เพื่อเปนโอกาสใหเกิดการเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับนักวิชาการจากสถาบัน 

ตางๆ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพื่อใหอาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู และวิชาการใหม ๆ 
ตลอดจนเปนเวทีใหนิสิตและอาจารยไดฝกทักษะการนําเสนองานวิจัยและการวิเคราะหวิจารณงาน 
วิชาการอยางสรางสรรค 

7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพือ่การศกึษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศกึษา งานสนับสนุน 
การจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาท 
ถวน)
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คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาเดินทางวิทยากร (4,000 บาท x 6 คน)  24,000 
2. คาเชาท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 6 วัน)  4,800 
3. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชั่วโมง)  6,000 
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 บาท x 60 คน x 6 ม้ือ)  7,200 
5. คาเลี้ยงรับรอง  6,000 

รวมทั้งส้ิน  -  48,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  48,000 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. สํารวจ รายชื่อ นิสิต อาจารย 
และผูเชีย่วชาญ  ท้ังภายใน 
และภาย นอกคณะฯ ท่ีมาเปน 
ผูบรรยาย (มี.ค.-เม.ย.) 

2. จัดทําตารางสัมมนา และ 
เผยแพร (พ.ค.) 

3. จัดสัมมนาทางวิชาการ 
(เริ่มตั้งแตเดือน มิ.ย.) 

4. สรุปผลการดําเนินงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  ผลทางตรง 

9.1.1  อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู และวิชาการใหม ๆ 
9.1.2  อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝกทักษะการฟง การวิเคราะหและการวิจารณ 

งานวิชาการอยางสรางสรรค 
9.1.3  เกิดการแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการ กับนกัวิชาการตางสถาบัน 

9.2  ผลทางออม 
เปนโอกาสใหเกิดการเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับนักวิชาการจากตางสถาบัน 
และตางประเทศ
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10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
10.1  สัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือวิทยากรจากตางสถาบัน 

ท้ังในประเทศและตางประเทศเดือนละ 1 ครั้งโดยเฉลี่ย 
10.2  ผลการประเมินจากผูเขารวมสัมมนาอยูในเกณฑด ี

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา 
การท่ีอาจารยภายในคณะมีภาระงานสอนท่ีมาก ทําใหการมีสวนรวมในการสัมมนาไมตอเนื่อง 

12.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว)  แนวทางแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรรคที่อาจ 
เกิดขึ้นในปนี้ 

12.1  การกระตุนอาจารยภายในคณะใหมีสวนรวม และเห็นความสาํคัญของการสัมมนาทาง 
วิชาการ ซึ่งอาจทําโดยการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น 

12.2  ดําเนินโครงการผูชวยสอน เพื่อลดภาระการเรียนการสอนของอาจารยในชั่วโมงปฏิบัติการ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

…………………………………………… 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 214 
2.  ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรหนวยหองปฏิบัติการกลาง 
3.  ผูรับผิดชอบ  หนวยหองปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีคณะเภสชัศาสตรไดพัฒนาปรับปรงุหลักสูตรพรอมกับการพัฒนาปรับปรุง 
โครงสรางองคกรดังนั้นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานหองปฏิบัติการซึง่เปนบุคลากรสวนหนึง่ที่อยูใน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  จะตองมีภาระงานที่จะตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเนือ่งมาจากการปรับปรุง 
หลักสูตร  การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากการศึกษาดูงาน  เปนอีกกลยุทธหนึง่ที่จะเพิ่มศักยภาพและการ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว    ฝายวิจัย  จึงเห็นควรสนับสนุนใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
ในหองปฏิบัติการไดมีการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนทางหองปฏิบัติการและศึกษาดูงานดาน 
หองปฏิบัติการของสถาบันการศกึษาท่ีมีการจัดการเรยีนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เพือ่นําความรูและ 
ประสบการณจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพฒันางานหองปฏิบัติการ 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสรางเสริมศักยภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสายสนับสนนุหองปฏิบัติการ 
5.2  เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการงานหองปฏิบัติการ 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ผูเขารวมโครงการไดเรยีนรู ประสบการณในสายงานท่ีเกีย่วของ 
6.2  นําความรูและประสบการณจากการศึกษาดูงานมาพฒันางานภายใน 

หนวยหองปฏิบัติการกลาง โดยเฉพาะการจัดการระบบเครื่องมือ
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7.  งบประมาณ (โปรดระบุแยกตามหมวดรายจาย) 
งบประมาณท้ังสิ้น  13,560  บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันหารอยหกสิบบาทถวน) 
7.1  เงินงบประมาณแผนดนิ แผนงบประมาณ: สรางสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวิต 

พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจรยิธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศกึษา 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรม: จัดการเรยีนการสอน 
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร กองทุนเพือ่การศกึษา 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 13,060 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันหกสิบ 
บาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพือ่การศกึษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศกึษา 
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 500 บาท 
(หารอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาน้ํามันรถไป-กลับ พิษณโุลก-ขอนแกน-มหาสารคาม  6,000 

2 .คาท่ีพัก (2 คืน x 2 หอง x 1,000 บาท)  4,000 

3. คาเบ้ียเลี้ยงคนขับรถ 1 คน 
(3 วันx120 บาท) 

360 

4. คาเบ้ียเลี้ยงผูเขารวมโครงการ 5 คน 
(3 วัน x5 คน x180 บาท) 

2,700 

5. คาของที่ระลกึ  500 

รวม  13,060  500 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)  13,560 บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
สถานที่ศึกษาดูงาน 
1.คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2.คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
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เนื้อหาการศึกษาดูงาน 
1.  ระบบการจัดการ/การจัดเตรยีมหองปฏิบัติการ 

2.  ระบบการจัดซื้อจัดหา วัสดุวิทยาศาสตร สารเคมี 

3.  คลังสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร 

4.  ระบบการจัดการของเสยีอันตรายจากสารเคมีและของเสยีตดิเชือ้ 

5.  ระบบความปลอดภยัในหองปฏิบัติการ 

6.  การมอบหมายงานและการรายงานผลปฏิบัตงิาน 

7.  การแลกเปลีย่นประสบการณของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

8.  เยี่ยมชมหองปฏิบัติการ 
ระยะเวลาศึกษาดูงาน 

วันท่ี  2-4  พฤษภาคม 2550 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. ติดตอประสานงานกับ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. เดินทางเพือ่ไปศึกษาดูงาน 
3. ประเมินผลการดาํเนนิงาน 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1.  บุคลากรหองปฏิบัติการกลางไดเรียนรู ประสบการณ ในสายงานท่ีเกี่ยวของ 
9.2  นําความรูและประสบการณจากการศึกษาดูงานมาพฒันางานภายในหนวยหองปฏิบัติการ 

คณะเภสัชศาสตร 
10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ผลการประเมินจากผูเขารวมโครงการอยูในเกณฑดี
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โครงการแผนงานบริการสารธารณสุข
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 301 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติหนาที่ในสถานประกอบการ 
เภสชักรรมชุมชน 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการโครงการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติหนาที่ในสถาน 
ประกอบการเภสชักรรมชุมชน 

4.  หลักการและเหตุผล 
รานยาหรือสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนเปนสถานบริการสาธารณสุขระดับตนแก 

ประชาชนเม่ือมีอาการเจ็บปวย ผูปฏิบัติหนาที่ในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนจึงมีความสําคัญอยาง 
ยิ่งและใกลชิดกับผูมารับบริการในการใหคําปรึกษาเรื่องยา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร โรค เครื่องสําอางและนม 
เปนตน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรไดเปดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนขึ้นเพื่อใหบริการ 
สาธารณสุขแกประชาชน และเปนรานยาตนแบบ (model) ท่ีใหการบริบาลเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังเปน 
แหลงฝกปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมชุมชนแกนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตรท่ัวประเทศ อีกท้ังเพื่อเปนแหลง 
บริการทางดานวิชาการในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกเภสัชกรชุมชน  ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหผู 
ปฏิบัติหนาที่ในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนมีความรูท่ีทันสมัยและถูกตองในการใหการบริบาล 
เภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตรจึงจัดโครงการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติหนาท่ีในสถานประกอบการ 
เภสัชกรรมชุมชนขึ้น ซึ่งจะชวยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหความรูดานบริบาลเภสัชกรรมแกผูปฏิบัติหนาที่ในสถานประกอบการเภสชักรร 

ชุมชน 
5.2  เพื่อใหผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรมในสถาน 

ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ผูเขาอบรมไดความรูดานการใหบริบาลเภสชักรรมในสถานประกอบการเภสชักรรมชุมชน 
6.2  ผูเขาอบรมไดแลกเปลีย่นประสบการณในการใหบริบาลเภสชักรรมในสถานประกอบการ 

เภสชักรรมชุมชน
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7.  งบประมาณ 
ใชงบประมาณแผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. สํารวจหัวขอที่ตองการใหมี 
การ อบรม 

2. เขียนโครงการ 
3. จัดอบรม 
4. สรุป/ประเมินผล 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวาครั้งละ 30 คน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมประชุมไดรับความรูทางดานเภสชักรรมชุมชน 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

- 

12. (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) แนวทางแกไข และ / หรือ ปองกันปญหา / อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ในปนี้ 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 302 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการปฏิบัติการดําเนินงานศูนยบริการเภสชัสนเทศ 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการดําเนินงานศนูยบริการเภสชัสนเทศ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ดวยงานเภสัชสนเทศเปนงานสําคัญอยางหนึ่งของเภสัชกร ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สงเสริมใหเกดิการใช 

ยาอยางถูกตองกับผูบริโภค นอกจากนี้ยังเปนสวนหนึ่งของการฝกปฏิบัติงานภาคบังคับของหลักสูตร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานนี้และใหมีแหลงฝก 
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตรจึงจัดตั้งศูนยบริการเภสัชสนเทศขึ้น ในการทําใหสามารถ 
เขาถึงประชาชนในการตอบคําถาม ใหความรูและแกปญหาในเรื่องการใชยาตางๆ 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อตอบปญหาเรือ่งยาใหแกประชาชน 
5.2  เพื่อเปดบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมใหเปนท่ีรูจักของประชาชนมากขึ้น 
5.3  เพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติงานการใหบรกิารสารสนเทศดานยาใหกับนิสิตเภสชัศาสตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูสงสัยเกี่ยวกับการใชยาสามารถทราบแหลงติดตอและสอบถามไดและนิสิตมีแหลงฝกปฏิบัติงาน 
ดานเภสัชสนเทศท่ีมีคุณภาพ 

7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น 39,800 บาท (สามหม่ืนเกาพันแปดรอยบาทถวน) รายละเอียดมีดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคน 

ใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต:  ผูสําเร็จ 
การศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสขุภาพ 
งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและ 
วัสดุ จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
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7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 34,800 บาท (สาม 
หม่ืนสี่พันแปดรอยบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาเอกสารและวัสดุ  5,000 
2. คาอาหารกลางวันคณะทํางานในการประชุมสรุปและประเมินผล (30 บาท  x 

10 คน x 4 ครั้ง) 
1,200 

3. คาอาหารวางและเครือ่งดื่มคณะทํางานในการประชุมสรุมและประเมินผล 
(25 บาท x 10 คน x 4 ครั้ง) 

1,000 

4. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200 บาท x 133 วัน)  26,600 
5. คาตอบแทนการบํารุงรักษา internet  6,000 

รวม  5,000  34,800 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  39,800  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการ 
2. ประชาสัมพันธ 
3. รับคําถาม/บริการสาธารณะ 
4. คัดแยกประเภทของคําถาม 
5. ตอบคําถาม 
6. สรุป/ประเมินผล 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
มีสรุปการถามตอบปญหา ขอสงสัยเกี่ยวกับการใชยาทาง internet  การเขียนบทความ ประจําเดือน 
ทุกเดือน 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดรับความรูท่ีถูกตองเกีย่วกับการใชยาและนสิิตมีประสบการณการใหบริการเภสชัสนเทศ 

11.  (สําหรับโครงการตอเนื่องจากปที่แลว) ปญหา / อุปสรรคที่พบจากการจดัโครงการปทีผ่านมา (ขอมูล 
จากผลการประเมินโครงการปที่แลว) 

-
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 303 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการจัดการระบบยาเพือ่ความปลอดภัยผูปวย 
(Medication System Management for Patient Safety) 

3.  ผูรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมกับ 
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันโรงพยาบาลในประเทศสวนมากกําลังมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุงความปลอดภยั 

ผูปวย ระบบยาเปนอีกหนึ่งระบบท่ีมีความสําคัญ ซึ่งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กําหนด 
วาโรงพยาบาลที่จะขอประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตั้งแตระดับ 90 เตียงเปน 
ตนไป จะตองใหองคกรวิชาชีพคือสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เขาประเมิน ให 
ขอเสนอแนะ และหากจําเปนตองเปลี่ยนแปลง ก็จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเยี่ยมสํารวจเพื่อการ 
ประเมิน 

ความรูและความเขาใจ ตลอดจนทักษะ ความสามารถในการจัดการระบบยา  (medication 
management) จึงเปนสิ่งสําคัญ และสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมีการประกาศมาตรฐาน 
โรงพยาบาล ฉบับฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป ซึ่งมีรายละเอียดระบบยาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แนวคิดเรื่อง 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicator) เปนสิ่งท่ีรัฐบาลและองคกรใหความสําคัญมาก 
ในปจจุบัน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําความเขาใจและกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวใหสอดคลองกับเปาประสงค 
ของงาน 

ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว และเพื่อ 
ความสะดวกในการบริหารจัดการ จึงรวมมือกับสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดใหมีการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล และแนวทาง 

การพัฒนาระบบยาตามมาตรฐานใหม 
5.2  เพื่อใหผูท่ีเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ และทักษะท่ีเกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ 

คุณภาพ การวัดผลการปฏิบัติงาน และการจัดการระบบยาเพื่อความเชื่อมโยง
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5.3  เพื่อเปนเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลระหวาง 
ผูเขารวมประชุม 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ และทักษะ เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
6.2  ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูไปประยุกตใช ในการพัฒนาระบบยาเพื่อใหเกิดความ 

ปลอดภัยตอผูปวย 

7.  งบประมาณ 
เงินรายไดคาลงทะเบียน จากผูเขารวมประชุม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 100 คน คนละ 3,000 บาท 
รวมเปน 600,000 บาท หักใหมหาวิทยาลัย 10% และคณะเภสัชศาสตร 10% คงเหลือ 480,000 บาท 
(สี่แสนแปดหม่ืนบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 12 ชั่วโมง x 2 ครั้ง)  24,000 
2. คาตอบแทนวิทยากรกลุม (500 บาท x 6 ชั่วโมง x 10 คน x 2 ครั้ง)  60,000 
3. คาอาหารกลางวัน (200 บาท x 180 คน x 3 วัน x 2 ครั้ง)  216,000 
4. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม (25 บาท x 180 คน x 6 ม้ือ x 2 ครั้ง)  54,000 
5. คาเอกสารและวัสดุ  96,000 
6. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200 บาท x 5 วัน x 10 คน x 

2 ครั้ง) 
20,000 

7. คาของที่ระลกึ  10,000 
รวม  -  480,000 

รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  480,000  บาท 
หมายเหตุ :  รายรับในสวนของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติเปนไปตามขอตกลงกับทางสมาคมเภสัชกรรม 

โรงพยาบาล (ประเทศไทย)
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8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
2. ประชาสัมพันธ และเตรียมการ 

ประชุม 
3. ดําเนินการประชุม 
4. สรุปและประเมินผล 

หมายเหตุ ครั้งที่ 1 จัดระหวางวันท่ี 13-15 ธันวาคม 2549 
ครั้งที่ 2 จัดระหวางวันท่ี 17-19 มกราคม 2550 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูเขารวมประชุมตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวารอยละ 95 ของกลุมเปาหมาย 
9.2  สามารถดําเนินการไดภายในงบท่ีกําหนด 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ผูเขารวมประชุม มีความรู ความเขาใจ เนื้อหาการประชุมผานเกณฑการวัดผลไมนอยกวา 

รอยละ 95 
10.2  ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวา 3.41 

(จากระดับคะแนน 1- 5)
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 304 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการสัปดาหเภสชักรรมเพื่อสุขภาพ ประจําป 2550 

3.  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4.  หลักการและเหตุผล 
สัปดาหเภสัชกรรมแหงชาติเปนกิจกรรมท่ีสภาเภสัชกรรมและองคกรทางวิชาชีพเภสัชศาสตร มี 

การดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนใหหนวยงานเภสัชกรรมในทุกภาคสวนท้ังการศึกษา โรงพยาบาล 
สถานบริการสาธารณสุข โรงงานยา ฝายการตลาด หรือเภสัชกรรมชุมชน ท้ังภาครัฐและเอกชน ดําเนินการ 
โครงการสัปดาหเภสัชกรรม ท้ังนี้เพื่อเปนการเผยแพร และใชวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อเปนสาธารณประโยชน 

สถาบันการศึกษา นิสิตเภสัชศาสตร เปนกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ เนื่องจากจะจบออกไปเปนเภสัชกร 
สถาบันการศึกษาจึงพึงมีกิจกรรมท่ีจะกระตุนใหนิสิตตระหนักและมีบทบาททางวิชาชีพ เพื่อเปนประโยชน 
ตอชุมชน สังคม และยังไดรับโอกาสท่ีจะรับรูปญหาของสังคมท่ีเกี่ยวของกับระบบยา จากการทํากิจกรรม 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ และทัศนคติท่ีถูกตองดานยาแกประชาชนท่ัวไปทีเขาชม 
5.2  เพื่อเปนการเผยแพรบทบาทวิชาชีพ ผานทางสถาบันการศึกษา ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

ครบทุกบทบาทของวิชาชีพ 
5.3  เพื่อใหนิสิตมีความตระหนักถึงบทบาทวิชาชีพท่ีพึงปฏิบัติเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และ 

สงเสริมใหประชาชนเกิดประโยชนจากการใชยา 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  ผูเขาชมนิทรรศการมีความรู ความเขาใจ และทัศนคติท่ีดี ตอวิชาชีพเภสัชกรรม 
6.2  ผูเขาชม มีความรู ความเขาใจดานยา สามารถที่จะนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
6.3.  นิสิตมีความรู ความเขาใจ บทบาทของเภสัชกรท่ีตองสงเสริมใหประชาชนไดรับประโยชน 

สูงสุดจากการใชยา
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7.  งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน) รายละเอยีดมีดังนี้ 
7.1  เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนให 

มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการ 
ศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 
48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถวน) 

7.2  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 12,000 บาท (หนึ่ง 
หม่ืนสองพันบาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาจัดทําโปสเตอรเผยแพร 60 ตารางเมตรx 300 บาท  18,000 
2. คาจัดทําแผนผาและเอกสารประชาสัมพันธ  5,000 
3. คาจัดทําแผนพับ และเอกสารเผยแพรความรู  5,000 
4. คารางวัลสําหรับการประกวด แขงขัน  10,000 
4. คาอาหารวาง อาหารกลางวันสําหรับนสิิต (100 คน x 60 บาท x 2 วัน)  12,000 
5. คาวัสดุ เอกสาร และคาใชจายอื่นๆในการประชาสัมพันธ  10,000 

รวม  48,000  12,000 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  60,000  บาท 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

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

1. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
2. ประชาสัมพันธ และเตรียมการ 

ประชุม 
3. ดําเนินการ 
4. สรุปและประเมินผล 

หมายเหตุ: จัดท่ีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 2 วัน



250 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 
9.1  จํานวนผูเขารวมประชุมตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวาหารอยคน 
9.2  สามารถดําเนินการไดภายในงบท่ีกําหนด 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
10.1  ผูเขารวมชม/กิจกรรม มีความพึงพอใจ 
10.2  นิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  หัสโครงการ  ภ. 305 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการศนูยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลติภัณฑ 
ธรรมชาติ และ ภาควิชาเภสชัเคมีและเภสัชเวท 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตรเปนหนวยงานท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร โดยเนน 

เรื่องของการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น  จึงเปนหนวยงานท่ีเปนแหลงวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพร ท่ี 
เหมาะสมท่ีจะใหกาบริการดานวิชาการแกชุมชนในทองถิ่นและประชาชนท่ัวไป ใหตระหนักถึงคุณคาของ 
สมุนไพร และสามารถเขาถึงความรูดานสมุนไพรได ท้ังนี้ยังเปนการอนุรักษวัฒนธรรมและองคความรู 
ดั้งเดิมของไทยอีกดวย 

ตั้งแตป พ.ศ.2545 คณะเภสัชศาสตร ไดริเริ่มใหมีโครงการจัดต้ังศูนยขอมูลสมุนไพรและผลติภณัฑ 
ธรรมชาติ โดยไดมีการสํารวจและรวบรวมขอมูลพืชสมุนไพร ท้ังท่ีเปนตํารายาและท่ีมีการใชจริงภายใน 
จังหวัดพิษณุโลก การรวบรวมหนังสือและตําราเกี่ยวกับสมุนไพร การจัดบอรด นิทรรศการ การจัดตูแสดง 
สมุนไพร การดูแลและปรับปรุงสวนสมุนไพรในคณะเภสัชศาสตร รวมท้ังสวนสมุนไพรในสถาน 
ปฏิบัติการชุมชน คณะเภสัชศาสตร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน อยางไรก็ตาม การดาํเนนิงานของ 
ศูนยขอมูลตองทําอยางตอเนื่อง ท้ังการดูแลความเรียบรอย และการพัฒนาปรับปรุงขอมูลตางๆ ท้ังท่ีเปน 
กิจกรรมเดิมท่ีกําลังดําเนินการอยู และท่ีเปนกิจกรรมใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค 
5.1.  เพื่อพัฒนาศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตรใหมีความพรอม 

ในการบริการขอมูล 
5.2  เพื่อเผยแพรและใหบริการขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติแกผูท่ีสนใจ 
5.3  เพื่อใหบริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสมุนไพร ท้ังในสวนท่ีเปนวัตถุดิบและยาจากสมุนไพร 
5.4  เพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลสมุนไพรในเขตภาคเหนือตอนลาง ไดแก อุทยานแหงชาติ 

ชัยบวรจังหวัดพิจิตร 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  เปนแหลงเผยแพรและใหบริการขอมูลสมุนไพรและผลิตภณัฑธรรมชาตแิกประชาชน และนสิติ 
6.2  ไดรวบรวมขอมูลการใชสมุนไพรและหมอยาพื้นบานในอุทยานแหงชาติชัยบวรจังหวัดพิจิตร
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6.3  ไดสรางความรวมมือกับบุคลากรทางดานสาธารณสุขเกี่ยวกับสมุนไพร 
6.4  เปนแหลงบริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสมุนไพร 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ :  สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 
ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ  กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศกึษาสาขา 
เภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 92,000 บาท (เกาหม่ืน 
บาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศนูยสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร 
1. คาวัสดุสํานกังานและคอมพิวเตอร  2,000 
2. คาจัดทําแผนพับและโปสเตอรขอมูลสมุนไพรในคณะเภสชัศาสตร  3,000 
3. คาหนังสือ จุลสาร คาบริการฐานขอมลู  20,000 

รวม  25,000 
กิจกรรมที่ 2 การจัดหองแสดงนิทรรศการสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร 
1. คาวัสดุ  15,000 
2. คาจางปรับปรงุหอง  5,000 
3. คาตัวอยางสมุนไพร  5,000 

รวม  25,000 
กิจกรรมที่ 3 การสํารวจขอมูลสมุนไพรในเขตอุทยานแหงชาตชัิยบวร 
1. คาเดินทางเก็บตัวอยางสมุนไพร 

- คาเดินทางผูเชีย่วชาญ กรงุเทพฯ - พิษณโุลก  6,000 
- คาพาหนะในการเดินทางเก็บตัวอยาง  6,000 
- คาเบ้ียเลีย้ง (180 บาท x 12 คน x 1 วัน)  1,980 
- คาวัสดุในการสาํรวจและจัดทําตัวอยางแหง  3,020 
- คาเดินทางและคาท่ีพักไปเทียบตัวอยางที่พิพิธภณัฑพชื กรงุเทพฯ  5,000 

2. คาวัสดุสํานกังานและคอมพิวเตอร  5,000 
3. คาจัดทําสิ่งพิมพ และ CD ขอมูลสมุนไพร  15,000 

รวม  42,000 
รวมทั้งส้ิน  92,000  - 

รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  92,000  บาท
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8.  แผนการปฎบิัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 
กิจกรรม 

ต.ค.  พ.ย  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  กย. 
1  การพัฒนาศนูย 
ขอมูลสมุนไพร 

2. การจัดทําโบรชัวร 
สมุนไพรในคณะ 
เภสชัศาสตร 

3. การจัดหองแสดง 
นิทรรศการ 

4. สํารวจอุทยาน 
ชัยบวร 

5.  จัดทํารายงานขอมูล 
สมุนไพร อุทยาน 
ชัยบวร 

6.  ใหบริการขอมูล 
สมุนไพร 

7. ใหบริการตรวจสอบ 
และควบคุมคณุภาพ 
สมุนไพร 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
9.1  จํานวนผูใชบริการศูนยขอมูลสมุนไพร และเขารวมกิจกรรมของศนูยขอมูลสมุนไพร 
9.2  จํานวนหนังสอืในศนูยขอมูลสมุนไพร 
9.3  มีหองแสดงนิทรรศการจัดแสดงสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
9.4  มีรายงานการสํารวจอุทยานแหงชาติชยับวร 
9.5  จํานวนการใหบริการตรวจสอบและควบคุมคณุภาพสมุนไพร 
9.6  มีเอกสารใหความรูดานสมุนไพร 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
-
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11.  ปญหาและอุปสรรคจากโครงการปที่ผานมา 
มีการสํารวจอุทยานแหงชาติชัยบวรท่ีจังหวัดพิจิตร โดยมีหมอยาพื้นบานมาเขารวมประมาณ 10 
คน ซึ่งการสํารวจตองทําท้ัง 3 ฤดูกาล จึงตองมีโครงการตอเนื่องสํารวจครั้งสุดทายในเดือน 
มกราคม 2550 นี้ นอกจากนี้ กลุมหมอยาพื้นบานจากอําเภอตางๆ มีความประสงคตองการขอมูลท่ี 
สํารวจแลวเพื่อกลับไปใชประโยชน จึงนาท่ีจะมีการผลิตรายงานในรูปเลมท่ีประชาชนใช 
ประโยชนไดคืนตอชุมชน 

12.  แนวทางการแกไขปญหา 
สํารวจอุทยานชยับวร เดอืนมกราคม และจัดทํารายงานเปนรูปเลม ท่ีประชาชนนําไปใชได
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาํป 2550 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  รหัสโครงการ  ภ. 306 

2.  ช่ือโครงการ  การพฒันาสวนสมุนไพรในคณะและในสถานปฏิบัติการชุมชน 
คณะเภสชัศาสตร 

3.  ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลติภัณฑ 
ธรรมชาติ  และภาควิชาเภสชัเคมีและเภสชัเวท  คณะเภสัชศาสตร 

4.  หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตรมีบทบาทดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และอนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรม สวนสมุนไพรเปนสวนหนึ่งที่จะรองรับพันธกิจท้ัง 4 นี้ โดยท่ีสวนสมุนไพรในคณะเภสัช 
ศาสตรไดเปนแหลงรวมของพันธุไมตามวงศตางๆ สมุนไพรท่ีหายาก และ รวมถึงสมุนไพรท่ีใชในงาน 
สาธารณสุขมูลฐาน จึงสมควรท่ีจะตองมีการดูแลรักษาและอนุรักษไว เพื่อรองรับการเรียนการสอน เปน 
แหลงวัตถุดิบในงานวิจัย เปนท่ีศึกษาดูงานของนิสิตนักศึกษา อาจารย รวมท้ังประชาชน ท้ังนี้ยังมีสวนใหผู 
มาเยี่ยมชมตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในดานสมุนไพรอีกดวย 

นอกจากท่ีคณะเภสัชศาสตรแลว ในสถานปฏิบัติการชุมชน ในมหาวิทยาลัยนเรศวรสวนสนามบิน 
ไดจัดทําสวนสมุนไพร โดยปลูกสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานไว เพื่อใหประชาชนไดเยี่ยมชม รวมท้ัง 
ศึกษาเพื่อนําไปใชเพื่อการพึ่งตนเองดานสุขภาพตอไป 

5.  วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อพัฒนาสวนสมุนไพรในคณะและในสถานปฏิบัติการชุมชนคณะเภสัชศาสตร 
5.2  เพื่อเผยแพรขอมูลสมุนไพรในคณะเภสชัศาสตร แกประชาชน 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1  เปนสวนสมุนไพรท่ีมีพันธุไมหลากหลายเหมาะสําหรับเปนท่ีดูงานและศึกษาของนิสิต 

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
6.2  ไดโบรชัวร โปสเตอร และ CD เผยแพรขอมูลสมุนไพรในคณะเภสัชศาสตร 

7.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณแผนดิน แผนงบประมาณ :  สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี 
ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน
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วิทยาศาสตรสุขภาพ  กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ งานจัดการศกึษาสาขา 
เภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 50,000 บาท (หาหม่ืน 
บาทถวน) 

คาใชจาย  งบประมาณ  รายไดคณะฯ 
1. คาจัดทําแผนพับและโปสเตอรสมนุไพรในคณะเภสชัศาสตร  20,000 
2. คาตนไม  5,000 
3. คาวัสดุการเกษตร  5,000 
4. คาปายสมุนไพรและขาตั้ง  20,000 

รวม  50,000  - 
รวมประมาณคาใชจายท้ังหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ)  50,000  บาท 

8.  แผนการปฎบิัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 
กิจกรรม 

ต.ค.  พ.ย  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
1  การดูแลสวนสมุนไพร 
2. การจัดทําโบรชัวร 
สมุนไพรในคณะ 
เภสัชศาสตร 

3.  การสํารวจและจัดทํา 
ปายชื่อเพิ่มเติม 

9.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
9.1  จํานวนผูใชบริการเยีย่มชมสวนสมุนไพร 
9.2  มีพันธุไมหลากหลายในสวนสมุนไพรในคณะเภสชัศาสตร 
9.3  มีสมุนไพรท่ีใชในงานสาธารณสุขมูลฐานท่ีสวนสมุนไพร สถานปฏิบัติการชุมชน 
9.4  มีโบรชัวร โปสเตอร และ CD เผยแพรขอมูลสมุนไพรในคณะเภสัชศาสตร 

10.  ดัชนีช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการเชิงคุณภาพ 
-
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11.  ปญหาและอุปสรรคจากโครงการปที่ผานมา 
โครงการนีเ้ดิมอยูในโครงการศูนยขอมูลสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร แตยังขาดความชัดเจนในเรื่อง 
กลวิธีท่ีจะเผยแพรความรูเกีย่วกับพันธุไมในสวนสมุนไพร 

12.  แนวทางการแกไขปญหา 
จัดทําโครงการและเพิ่มการจัดทําโบรชัวร CD และโปสเตอรขอมูลพันธุไมในสวนสมุนไพร
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บทท่ี 3 
------------------------------------ 

แผนการใชงบประมาณประจําป 2550



259 

บทที่ 3 

แผนการใชงบประมาณประจําป 2550 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ 2550 สําหรับใชในการบริหารจัดการของคณะฯ ดังนี้ 

1.  งบประมาณรายได ป 2550  จํานวน  22,370,550  บาท 
2.  งบประมาณแผนดิน ป 2550  - อยูระหวางพิจารณาจัดสรรงบประมาณ- 
3.  งบประมาณแผนดินจากโครงการ 

ผลิตแพทยเพิ่ม , สกอ., แพทยแนวใหม  จํานวน  2,550,000 บาท 
เพื่อใหการบริหารงบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมตาง ๆ ท่ีปรากฏ 

ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  คณะเภสัชศาสตร จึงไดกําหนดแผนการใชจาย 
งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ  เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม 
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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งบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ 2550 

แผนงาน  คาจาง 
ชั่วคราว 

คา 
ตอบแทนฯ 

สาธารณู- 
ปโภค 

คา 
ครุภัณฑฯ 

เงิน 
อุดหนุน 

งบสํารอง  รวม 

1.  กองทุนเพื่อการศึกษา 
1.1  งานสนับสนุนการ 

จัดการศึกษา 
2,006,640  6,942,072  1,079,200  -  4,985,000  4,574,110  19,587,022 

(สํานักงานเลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร) 

- 

1.2  งานจัดการศึกษา 
สาขาเภสัชศาสตร 

-  1,000,000  -  -  -  -  1,000,000 

2.  กองทุนวิจัย  -  -  -  -  1,143,528  -  1,143,528 
3.  กองทุนกิจการนิสิต  -  -  -  -  640,000  -  640,000 
4.  กองทุนสินทรัพยถาวร  -  -  -  -  - 

รวม  2,006,640  7,942,072  1,079,200  -  6,768,528  4,574,110  22,370,550 

งบประมาณแผนดนิประจาํปงบประมาณ 2550 

แผนงาน  เงินเดือน 
และคาจางประจํา 

คา 
ตอบแทนฯ 

คาสาธารณู- 
ปโภค 

คา 
ครุภัณฑฯ 

เงิน 
อุดหนุน 

รายจาย 
อื่น 

รวม 

งานจัดการศึกษา 
สาขาเภสัชศาสตร  อยูระหวางอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
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ประเภทงบประมาณเพื่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

คณะเภสัชศาสตร 

ลําดับท่ี  รหัส 
โครงการ  ชื่อโครงการ/กิจกรรม  เงิน 

งบประมาณ  เงินรายไดฯ  เงิน 
คาลงทะเบียน  เงินรับฝาก  รวม 

โครงการแผนบริหาร 
1  ภ. 101  โครงการเสริมประสบการณวิชาชีพ 

เภสัชเวท ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม 

108,900  14,400  -  -  123,300 

2  ภ. 102  สัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  3,120  -  -  -  3,120 

3  ภ. 103  โครงการปรับปรงุหองปฏบิัติการรวม 
ภาคเทคโนโลยีเภสัชกรรม  23,000  -  -  -  23,000 

4  ภ. 104  โครงการสัมมนาการจัดทําแผนการ 
สอน และคูมือปฎิบัติการ  รายวิชาชั้น 
ปที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ของ 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

5,400  -  -  -  5,400 

5  ภ. 105  โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยี 
เภสัชกรรม ประจําป 2550 

5,400  -  -  -  5,400 

6  ภ. 106  โครงการสัมมนาวิชาการ ภาควิชา 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจําป 2550 
(เรื่อง Recent Advances in Drug 
Delivery and Regulatory Issues) 

-  7,000  36,000  -  43,000 

7  ภ. 107  การวิเคราะหและประเมินรายวิชา 
จัดการเรียนการสอน โดย 
คณะกรรมการประจํารายวิชา ภาควิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัติ ประจําป 2550 

7,000  -  -  -  7,000 

8  ภ. 108  โครงการสัมมนารายวิชาใหม หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัช 
วิทยาและวทิยาศาสตรชีวโมเลกุล และ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบริบาลเภสัชกรรม 

500  2,400  -  -  2,900 

9  ภ. 109  โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา  -  13,000  -  -  13,000 

10  ภ. 110  โครงการแนะแนววิชาชีพและ 
การศึกษาตอดานเภสัชศาสตร 

-  23,200  -  -  23,200 

11  ภ. 111  โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดี 
งามของชาติ 

-  30,000  -  -  30,000
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ลําดับท่ี  รหัส 
โครงการ  ชื่อโครงการ/กิจกรรม  เงิน 

งบประมาณ  เงินรายไดฯ  เงิน 
คาลงทะเบียน  เงินรับฝาก  รวม 

12  ภ. 112  โครงการฝกอบรมนิสิตเพื่อพัฒนา 
กิจกรรมสโมสรนิสิต 

-  6,800  -  -  6,800 

13  ภ. 113  โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต  -  400,000  -  -  400,000 

14  ภ. 114  โครงการสนับสนุนและพัฒนาชมรม 
นิสิตเภสัชศาสตร 

-  70,000  -  -  70,000 

15  ภ. 115  โครงการประเมินกิจกรรมนิสิตและการ 
ดําเนินงานฝายกิจการนิสิต เพื่อการ 
พัฒนางานฝายกิจการนิสิต 

-  2,000  -  -  2,000 

16  ภ. 116  โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร  -  120,000  -  -  120,000 

17  ภ. 117  โครงการเกียรติบัตรนิสิตเรียนดี นิสิต 
นักกิจกรรม 

-  18,000  -  -  18,000 

18  ภ. 118  โครงการประกันคุณภาพภายในของ 
หนวยงานยอย  คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปการศึกษา 2549 

1,000  27,600  -  -  28,600 

19  ภ. 119  การพัฒนาระบบการติดตามและ 
ประเมินผลภายใน การดําเนินงานตาม 
แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550-2554 

4,500  9,200  -  -  13,700 

20  ภ. 120  โครงการสงเสริมจัดการองคความรูใน 
องคกร (Knowledge Management : 
KM) 

9,000  1,000  -  -  10,000 

21  ภ. 121  โครงการเตรียมความพรอมรับการ 
ประเมินการประกันคุณภาพของ 
หนวยงานยอย 

500  6,400  -  -  6,900 

22  ภ. 122  โครงการตรวจติดตามและประเมินผล 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร ประจําปการศกึษา 
2549 

1,000  35,200  -  -  36,200 

23  ภ. 123  โครงการติดตามบัณฑิตและประเมิน 
ความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตป 
การศึกษา 2549 

4,000  1,000  -  -  5,000 

24  ภ. 124  โครงการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่ 
กําลังจะสําเร็จการศึกษา 

5,000  2,000  -  -  7,000 

25  ภ. 125  โครงการติดตามและประเมินแผนงาน 
ของคณะเภสัชศาสตร  ปงบประมาณ 
2550 

5,000  -  -  -  5,000 

26  ภ. 126  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ  2551 

7,400  -  -  -  7,400
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ลําดับท่ี  รหัส 
โครงการ  ชื่อโครงการ/กิจกรรม  เงิน 

งบประมาณ  เงินรายไดฯ  เงิน 
คาลงทะเบียน  เงินรับฝาก  รวม 

27  ภ. 127  โครงการผูบริหารพบบุคลากรคณะ 
เภสัชศาสตร 

1,000  6,400  -  -  7,400 

28  ภ. 128  โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร  -  -  -  80,000  80,000 

29  ภ. 129  โครงการสนับสนุนทุนการศกึษาตอใน 
ระดับบัณฑิตศึกษานอกเวลาราชการแก 
บุคลากรสายสนับสนุน 

-  50,000  -  -  50,000 

30  ภ. 130  โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแกไข 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน) 

-  32,400  -  -  32,400 

31  ภ. 131  โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตระดบั 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรม 
ชุมชน ปการศึกษา 2549 

-  187,720  -  -  187,720 

32  ภ. 132  โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบั 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรม- 
ชุมชน  คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 
2550 

-  216,900  -  -  216,900 

33  ภ. 133  โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรม 
ชุมชนในประเทศ 

-  10,500  -  -  10,500 

34  ภ. 134  โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน 
ณ ตางประเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศกึษา 
สาขาวิชาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
ปการศึกษา  2550 

-  216,800  -  -  216,800 

35  ภ. 135  ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป  -  20,000  -  -  20,000 

36  ภ. 136  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริม 
ความเขมแข็งของหลักสูตรคณะ 
เภสัชศาสตร 

154,500  10,250  -  -  164,750 

37  ภ. 137  โครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอน 
ของคณาจารย 

24,200  6,800  -  -  31,000 

38  ภ. 138  โครงการฝกอบรมการเตรียมพรอม 
นิสิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3,500  8,600  -  -  12,100 

39  ภ. 139  โครงการปฏิบัติการการสอบใบ 
ประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12,500  13,000  -  -  25,500 

40  ภ. 140  โครงการสงเสริมสหกิจศึกษา  300,000  56,000  -  -  356,000
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ลําดับที่  รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  เงิน 
งบประมาณ 

เงินรายไดฯ  เงิน 
คาลงทะเบียน 

เงินรับฝาก  รวม 

41  ภ. 141  โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
ของนิสิตเภสัชศาสตร  สาขาวิชา 
บริบาลเภสัชกรรม 

5,000  4,000  -  -  9,000 

42  ภ. 142  โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาล 
คุณภาพ ครั้งที่ 1 

9,520  9,200  -  -  18,720 

43  ภ. 143  โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาล 
คุณภาพ  (ครั้งที่ 2) 

82,900  28,360  -  -  111,260 

44  ภ. 144  โครงการพัฒนาทักษะการเขียนและการ 
นําเสนอผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

-  15,000  -  -  15,000 

45  ภ. 145  โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบั 
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 
2550 

-  9,000  -  -  9,000 

46  ภ. 146  ศึกษาดูงานการใหบริการสุขภาพแบบ 
องครวมและการแพทยทางเลือก 

10,000  -  -  -  10,000 

47  ภ. 147  สัมมนาเตรียมความพรอมเพ่ือการฝก 
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 

11,950  -  -  -  11,950 

48  ภ. 148  สัมมนาเตรียมความพรอมกอนฝกงาน 
ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

11,950  -  -  -  11,950 

49  ภ. 149  การสัมมนาเตรียมความพรอมสําหรับ 
แหลงฝกปฏบิัติการบริบาลเภสัชกรรม 

178,520  5,200  -  -  183,720 

50  ภ. 150  โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา 
ทักษะการบรบิาลเภสัชกรรมชุมชน 

16,380  -  48,000  -  64,380 

51  ภ. 151  การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู 
และทักษะในการใหบริการสารสนเทศ 
ทางยา 

15,080  -  64,000  -  79,080 

52  ภ. 152  โครงการประชุมวิชาการบริบาลเภสัช 
กรรมอายุรศาสตร 

31,080  -  48,000  -  79,080 

53  ภ. 153  ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการ 
บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

14,780  -  64,000  -  78,780 

54  ภ. 154  โครงการฝกปฏิบัตกิารเภสัชกรรม 
โรงพยาบาล 

524,720  -  -  -  524,720 

55  ภ. 155  โครงการเสริมประสบการณ 
สาธารณสุขในชุมชน 

136,963  -  -  -  136,963 

56  ภ. 156  โครงการฝกปฏิบัตกิารบริบาลทาง 
เภสัชกรรม 

2,196,450  25,500  -  -  2,221,950 

57  ภ. 157  โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงฝก 
ปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม 

73,520  4,500  -  -  78,020
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ลําดับท่ี  รหัส 
โครงการ  ชื่อโครงการ/กิจกรรม  เงิน 

งบประมาณ  เงินรายไดฯ  เงิน 
คาลงทะเบียน  เงินรับฝาก  รวม 

58  ภ. 158  โครงการศึกษาดูงานรายวิชาบทบาท 
เภสัชกร 

126,640  24,360  -  -  151,000 

59  ภ. 159  ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการ 
บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

14,780  -  64,000  -  78,780 

60  ภ. 160  โครงการดูงานสาธารณสุขตามนโยบาย 
สาธารณสุข 

29,560  3,000  -  -  32,560 

61  ภ. 161  การเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสัช 
กรรม ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
นเรศวร (Collaborative development of 
Pharmaceutical Care Services for at 
Naresuan  University Hospital) 

26,000  -  -  -  26,000 

62  ภ. 162  โครงการติดตั้งตาขายเพื่อกันนกพิราบ 
บริเวณอาคารคณะเภสัชศาสตร 

47,600  -  -  -  47,600 

63  ภ. 163  โครงการฝกอบรมการพัฒนาการ 
ใหบริการเชิงรุก 

13,400  2,400  -  -  15,800 

64  ภ. 164  โครงการฝกอบรมการเตรียมความ 
พรอมในการจัดประชุม 

13,400  2,400  -  -  15,800 

65  ภ. 165  โครงการสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงาน 
ของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

41,500  5,600  -  -  47,100 

66  ภ. 166  โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร 
เครื่องสําอางสัมพันธ 
(Cosmetis Sciences Orientation) 

7,000  1,900  -  -  8,900 

67  ภ. 167  ประชุมวิชาการใหบริการสุขภาพดาน 
การแพทยแผนไทยและการแพทย 
ทางเลือก 

19,400  -  36,000  -  55,400 

รวมโครงการแผนบริหาร  67  โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  4,344,513  1,764,990  360,000  80,000  6,549,503 

โครงการแผนวิจัย 
68  ภ. 201  ขอมูลผูชวยวจิัย  -  -  -  -  - 
69  ภ. 202  จางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  390,000  -  -  -  390,000 

70  ภ. 203  บําบัดของเสียในหองปฏบิัติการ  15,000  25,000  -  -  40,000 

71  ภ. 204  โครงการพัฒนาความรวมมือทาง 
วิชาการ และการวิจัยกบัสถาบันตางๆ 

30,000  -  -  -  30,000 

72  ภ. 205  ดําเนินงานศูนยทดสอบชีวสมมูลของยา 
สามัญ 

-  -  -  -  -
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ลําดับท่ี  รหัส 
โครงการ  ชื่อโครงการ/กิจกรรม  เงิน 

งบประมาณ  เงินรายไดฯ  เงิน 
คาลงทะเบียน  เงินรับฝาก  รวม 

73  ภ. 206  สนับสนุนการตีพิมพ และเผยแพร 
ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ 

-  400,000  -  -  400,000 

74  ภ. 207  สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย  -  214,600  -  -  214,600 

75  ภ. 208  โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร  189,000  9,000  -  -  198,000 

76  ภ. 209  ทุนสนับสนุนงานวจิัยของบุคลากรสาย 
วิชาการภายในคณะฯ 

-  500,000  -  -  500,000 

77  ภ. 210  ผูชวยควบคุมการเรียนปฏิบัติการของ 
นิสิตระดับปริญญาตรี 

-  48,000  -  -  48,000 

78  ภ. 211  โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน  -  30,000  -  -  30,000 

79  ภ. 212  ทุนอุดหนุนในการเสนอปริญญานิพนธ 
ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร 

-  9,000  -  -  9,000 

80  ภ. 213  สัมมนาเชิงวิชาการ  -  48,000  -  -  48,000 

81  ภ. 214  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ปฏิบัติงานดานหองปฏิบัตกิาร 

13,060  500  -  -  13,560 

รวมโครงการแผนวิจัย  14  โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  637,060  1,284,100  -  -  1,921,160 

โครงการบริการวิชาการสังคม 
82  ภ. 301  โครงการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติ 

หนาที่ในสถานประกอบการเภสัชกรรม 
ชุมชน 

-  -  -  -  - 

83  ภ. 302  โครงการปฏิบัติการดําเนินงาน 
ศูนยบริการเภสัชสนเทศ 

5,000  34,800  -  -  39,800 

84  ภ. 303  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ 
จัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย 
ผูปวย  (Medication System 
Management for Patient Safety) 

-  -  480,000  -  480,000 

85  ภ. 304  โครงการสัปดาหเภสัชกรรมเพื่อ 
สุขภาพ ประจําป 2550 

48,000  12,000  -  -  60,000 

86  ภ. 305  โครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและ 
ผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

92,000  -  -  -  92,000 

87  ภ. 306  การพัฒนาสวนสมุนไพรในคณะและ 
ในสถานปฏิบัติการชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร 

50,000  -  -  -  50,000 

รวมโครงการบริการวิชาการสังคม 6 โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  195,000  46,800  480,000  -  721,800 

รวมโครงการท้ังหมด 86 โครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  5,176,573  3,095,890  840,000  80,000  9,192,463
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บทท่ี 4 
------------------------------------ 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

บทที่ 4
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

การติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ เปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีมุงรวบรวมและ 
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนฯ ท้ัง 3 ดาน เสนอใหผูบริหารของคณะเภสัชศาสตร 
อยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของแผนงาน/แผนปฏิบัติการตามเปาหมาย 
และดัชนีชี้วัดท่ีกําหนด  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดกําหนดระบบและกลไกในการตดิตาม 
ประเมินแผนปฏิบัติการประจําป  2550  ขึ้น  เพื่อใหสามารถนําผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
แผนงาน  ในปตอไปใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้ เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน 
หรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม หรือสถานการณท่ี 
เปลี่ยนแปลง          ในระหวางปงบประมาณ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 

1.  เพื่อรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว โดยพิจารณาจาก 
เงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

2.  เพื่อตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ซึ่งจะ 
นําไปสูการปรับแผนปฏิบัติการในชวงเวลาทีเ่หมาะสม 

3.  เพื่อตองการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ท่ีจะ 
นําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระยะตอไป 

4.  เพื่อตองการทราบขอบเขตการใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการ ในดานการบริหาร 
และการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.1 สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเภสชัศาสตร โดยมีแผนปฏิบัติการเปน 

เครือ่งมือนัน้ แบงสาระสาํคัญของการติดตามและประเมินผลเปน 5 มิติ ดังนี้คือ 
1)  การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ 
2)  การติดตามแผนกิจกรรม/โครงการประจําเดือนในทุก ๆ 3 เดือน 
3)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/โครงการ 
4)  การประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ 
5)  กระบวนการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปถัดไป



269 

4.2  ระบบและกลไกการติดตามและการประเมินผล 
เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ ของคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผล     แผนปฏิบัติการประจําคณะเภสัชศาสตรขึ้น เพื่อทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลแผนงาน/ 
แผนปฏิบัติการของคณะฯ พรอมเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนงาน/ 
แผนปฏิบัติการของ คณะเภสัชศาสตรในปถัดไป โดยมีคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร  ทําหนาท่ี 
กําหนดมาตรการในการ แกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในการดําเนินการตามแผนงาน/ 
แผนปฏิบัติการ 

ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ เปนดังนี้ 

คณบดีคณะเภสชัศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 
คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสชัเวท  ภาควิชาเภสชักรรมปฏิบัติ 

สํานกงานเลขานกุารคณะฯ  ภาควิชาเทคโนโลยเีภสชักรรม
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4.3  การติดตามและประเมินผลสรปุไดดังนี้ 

ท่ี  มิติการติดตาม/ 
ประเมินผล 

ระยะเวลา  ผูใหขอมูล  วิธีการ  กลไก 

1  ติดตามเปาหมายการ  ทุกเดือน  ฝายการเงิน  ติดตามการขอ  1) ใหแตละหนวยงานประชุม 
ใชจายงบประมาณ  อนุมัติเงินประจํา  เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการเพื่อ 

งวด และการ  รายงานผลการปฏิบัติงานตอ 
ใชจาย  คณะกรรมการติดตามและ 

2  ติดตามแผนกิจกรรม/  ทุกเดือน  ทุกหนวยงาน/  ติดตามการปฏิบัติ  ประเมินผลแผนปฏิบัติการ โดย 
โครงการประจําเดือน  ผูรับผิดชอบ  งานตามตาราง  ผานเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย 

โครงการ  การปฏิบัติงาน  และแผน ใหคณะกรรมการฯ ได 
ประจําเดือนของ  รับทราบ รวมทั้งหาแนวทาง 
แตละโครงการ  ปรับปรงุแกไขการปฏิบัตงิาน 

3  ประเมินผลสัมฤทธิ์  - ทุก 3 เดือน  ทุกหนวยงาน  ใชแบบสอบถาม  2) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย 
ของกิจกรรม/โครงการ  - ปลายป  และสัมภาษณ  และแผนเก็บรวบรวมขอมูลและ 

งบประมาณ  เจาหนาที่ระดับ  นําเสนอผลการติดตามตอคณะ 
ปฏิบัติการและ  กรรมการติดตามและประเมินผล 
ระดับบริหารตาม  แผนปฏิบัตกิารเปนประจําทกุ 
กิจกรรม/โครงการ  3 เดือน 
ตาง ๆ  3) คณะกรรมการติดตามและ 

4  ประเมินประโยชน 
ของแผนปฏิบัติการ 

ปลายปงบประมาณ  ทุกหนวยงาน  ใชแบบสอบถาม 
และสัมภาษณ 
เจาหนาที่ระดับ 
ปฏิบัติการและ 
ผูบริหารทุกระดับ 

ประเมินผลแผนปฏิบัติการรวบรวม 
ขอมูล และประเมินผลสนอคณะ 
กรรมการประจําเคณะฯตามชวงที่ 
กําหนดไวในแตละมิติ 

5  กระบวนการจัดทํา 
แผนงาน/แผนปฏิบัติการ 
ในปถัดไป 

ปลายปงบประมาณ  ทุกหนวยงาน  ประชุมระดมสมอง 
ยกรางจัดทําแผน 
ประชาพิจารณสรุป 
และประเมินผล 

4)  หากมีปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ 
เกิดขึ้น ใหคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนปฏิบัติการ  เสนอตอ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ 
พิจารณาและกําหนดมาตรการตาง ๆ 
ในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคนั้น ๆ 
ตอไป
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4.4 การปรับแผนปฏบิัติการประจําป 
โดยท่ัวไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร 

สภาพแวดลอมหรือสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการอาจกระทําได 2 ระดับ คือ 
1.  การปรับแผนปฏิบัติการใน ระดับกิจกรรม  ของโครงการตาง ๆ อาจมีการ 

ปรับปรุง     เพิ่มเติม  หรือยกเลิกกิจกรรมตาง ๆ ได  โดยหากไมมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและ 
เปาหมายของโครงการใหนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (ผานทางงานนโยบายและแผน) 
เปนผูพิจารณาดําเนินการปรับไดทันที แลวจึงแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบตอไป แตหากการ 
ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิก    กิจกรรมดังกลาว มีผลเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 
ใหนําเสนอตอคณะกรรมการ       ติดตามและประเมินผลฯ (ผานทางงานนโยบายและแผน) พิจารณาให 
ความเห็นชอบ แลวแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบเพื่อดําเนินการตอไป 

2.  การปรับแผนปฏิบัติการใน ระดับโครงการ เพื่อยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการท่ี 
มีผลทําใหวัตถุประสงค เปาหมาย หรืองบประมาณการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการปรับ 
แผนปฏิบัติการ     ดังกลาวใหนําเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (ผานทางงานนโยบายและ 
แผน) พิจารณาใหความเห็นชอบแลวแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบเพื่อดําเนินการตอไป
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บทที่ 5 

ภาคผนวก 

หลักเกณฑในการจดัทําแผนปฏิบัติการ 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

*************************** 

ใหทุกคณะ สาํนัก สถาบัน วิทยาลัย ศนูย และหนวยตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและใหสามารถติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานไดเปนระยะ ๆ โดยมีข้ันตอนและแนวทางในการดําเนนิงาน ดังนี้ 

1. การเสนอแผนปฏิบัติการประจาํปของหนวยงาน 
ใหหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามแบบฟอรมการ 

เสนอแผนปฏิบัติการประจําปท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด ซึ่งเปนแบบฟอรมสรุป โดยผานการพิจารณาจาก 
หนวยงาน แลวนําเสนอกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบตามขั้นตอน 

2. การขออนุมัติดําเนนิการตามแผน 
ใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการจัดทํารายละเอยีดโครงการตามแบบฟอรมการเขยีน 

โครงการเพือ่ขออนุมัติดําเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการเพือ่ขออนุมัติตอผูบริหารสงูสุดของหนวยงาน 
ยกเวนโครงการท่ีมียอดงบประมาณสูงกวาอํานาจของผูบริหารสูงสุดของแตละหนวยงาน ใหเสนอขออนุมัติ 
ตออธิการบด ี

3. การขออนุมัติปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ 
ในกรณีท่ีมีการปรับและ/หรือเปลีย่นแลงแผนปฏิบัติการใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการ 

ไดโดยอํานาจของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ยกเวนโครงการท่ีมียอดงบประมาณสูงกวาอํานาจของ 
ผูบริหารสงูสุดของแตละหนวยงาน ใหเสนอขออนุมัติตออธกิารบด ี

4. การขออนุมัติบรรจุแผนปฏิบัติการประจาํปเพิ่มเติม 
ใหหนวยงานท่ีประสงคจะเพิ่มโครงการใหมในแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

นั้น ๆ สามารถดําเนินการไดตามขอ 1. และอนุมัติใหบรรจุแผนเพิ่มไดโดยอธิการบด ี
5.การขออนุมัติยกเลิกแผน 
ใหหนวยงานท่ีประสงคจะยกเลิกแผนปฏิบัติการท่ีบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

ของหนวยงาน ใหเสนอขอยกเลกิตอผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน นั้น ๆ
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6. การโอนหมวดเงิน 
หากมีหนวยงานใดท่ีมีความประสงคจะโอนหมวดเงินเพือ่การดําเนินการตาม 

แผนปฏิบัติการ ใหดําเนินการขออนุมัตโิอนหมวดเงินตามขั้นตอนใหเรยีบรอยกอนแลวจึงดําเนินการตามขอ 
2. ได 

7.  การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
ใหทุกหนวยงานรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติการประจําปของ 

แตละหนวยงานไปยังกองแผนงานเม่ือสิ้นสุดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนในแตละปเพื่อรายงาน 
ผลตอมหาวิทยาลัยตอไป 

***************************************


