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ค าน า 
         

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 (1 ตุลาคม 
2556-30 กันยายน 2557) ขึ้น  จากกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในเดือนมิถุนายน–กันยายน 
2556  ซึ่งประกอบด้วย การวางกรอบงบประมาณการน ายุทธศาสตร์คณะฯ สู่การปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ 
2557 โดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ  การชี้แจงกรอบการจัดท าโครงการให้กับผู้ก ากับยุทธศาสตร์ฯ และ
กระจายการจัดท าโครงการ/กิจกรรมสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และการวิพากษ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาคมคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และผ่านการพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2556 ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556  

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์  ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ในรอบระยะเวลา 1 ปี  เพ่ือปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยได้มีการทบทวนการก าหนดวงเงิน
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
ของแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559)  ทั้งนี้ การจัดโครงการและกิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 นี้ ได้ค านึงถึงการปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา 
(สกอ.)  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)  โดยน ามาพิจารณาก าหนดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้  

  คณะเภสัชศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานจะได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
คณะเภสัชศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าโครงการและด าเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย
ต่อไป  

 
 
 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์  สิทธิวรนันท์)  

         คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
              กันยายน 2556 
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บทที่ 1 
บทน า 

  

 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นคณะวิชาหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขต 9 
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535  เริ่มด าเนินการรับนิสิตรุ่นแรกในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 
เป็นต้นมา มีระยะเวลาการด าเนินงานจนถึงปัจจุบันรวม 19 ปี โดยได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
เปิดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7  หลักสูตร โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามวิชาชีพเภสัชกรรม ควบคู่กับการเป็นผู้คุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและเป็นบุคลากรด้าน
สาธารณสุขของประเทศท่ีสมบูรณ์ 

  นอกจากการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพแล้ว คณะเภสัชศาสตร์ ยังมุ่งเน้นการวิจัยทั้งเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม และก้าวสู่มาตรฐานงานวิจัยในระดับสากล ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  อีกทั้งมีความมุ่งหวังในการเป็นองค์กรที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ควบคู่กับอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและจัดสรรทรัพยากรใน
ด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพทั้งด้านบุคลากร  งบประมาณ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริหารจัดการ
ที่พึงประสงค์ 

  ในปีงบประมาณ 2557 นี้  ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) หลังจากใช้แผนฯ ครบ 1 ปี เพื่อทบทวนกระบวนทัศน์ดังนั้น โดยเน้น
โครงการเชิงรุกและการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดกระบวนการท างานที่
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและมีกระบวนการจัดท าแผน
และอนุมัติแผนที่โปร่งใสตรวจสอบได้  โดยได้จัดให้มีการวางกรอบการจัดท าแผนและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
ดังนี ้

 
 คร้ังท่ี 1 ประชุมพิจารณาสัดส่วนงบประมาณเพื่อจัดสรรส าหรับโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 ตาม

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  โดยคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ 
ห้องรับรองคณบดี 

 คร้ังท่ี 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 ให้กับผู้ก ากับยุทธศาสตร์ และ 
หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเขียนโครงการ งบประมาณ และตัวช้ีวัด เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ และมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกันในแต่ละพันธกิจของ
คณะฯ โดยจัดประชุมเมื่อ วันท่ี 30 เมษายน 2556  ในห้องรับรองคณบดี 

 คร้ังท่ี 3 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 

 คร้ังท่ี 4 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณาโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  ใน
เบื้องต้น โดยคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องรับรองคณบดี 

 คร้ังท่ี 5 ประชุมประชาคมคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2557  จากทุกภาคส่วนของคณะเภสัชศาสตร์  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2556  ณ ห้อง
ประชุมไชยานุภาพ 6  

 คร้ังท่ี 6 อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 โดยมติคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาตร์ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อ
วันท่ี 21 สิงหาคม 2556 และประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557  
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 จากกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น  สรุปโครงการจ าแนกตาม 
6 ยุทธศาสตร์ และสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณโครงการในแผนฯ ได้ดังนี้ 

 

จ านวนโครงการและสดัส่วนงบประมาณรายได้  
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ รวม 91 โครงการโดยจัดสรร
งบประมาณดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล   
      จ านวน  20  โครงการ        งบบระมาณ    1,060,145  บาท   คิดเป็นสัดส่วน  17.55% 
 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสรมิสมรรถนะของผูเ้รียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   
     จ านวน  49  โครงการ        งบบระมาณ    2,656,110  บาท   คิดเป็นสัดส่วน  43.97% 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
     จ านวน   7   โครงการ        งบบระมาณ     439,000   บาท   คิดเป็นสัดส่วน    7.27% 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม  
      จ านวน  13  โครงการ        งบบระมาณ     170,000 บาท   คิดเป็นสัดส่วน    2.81% 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม  
     จ านวน   2  โครงการ        งบบระมาณ      215,300 บาท   คิดเป็นสัดส่วน   3.56% 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มสมรรถนะทางการเงินขององค์กรเพื่อการแข่งขันพึ่งพาตนเองได้  
      จ านวน  -  โครงการ        งบบระมาณ  ………-…………  บาท   คิดเป็นสัดส่วน ...-....% 

          งบประมาณครุภัณฑ์การเรียนการสอนและวิจัย  งบประมาณ     1,500,000  บาท คิดเป็นสัดส่วน    24.83% 

  รวมงบประมาณ   6,040,555 บาท คิดเป็นสัดส่วน  100%
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ปฏิทินการจัดโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ลักษณะโครงการประชุม/อบรม/สมัมนา/ประเมิน) 

วันที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
เดือน                                
ตุลาคม                                 
พฤศิจกายน                  ภ.401            
                    ภ.403          
ธันวาคม                        ภ.216    
มกราคม          ภ.204      ภ.102            
กุมภาพันธ ์                   ภ.403           
มีนาคม          ภ.306     ภ.401           
เมษายน                                
พฤษภาคม              ภ.234    ภ.401 ภ.234        ภ.204 

มิถุนายน ภ.204                               
กรกฎาคม                                
สิงหาคม                                
กันยายน                                

หมายเหตุ: เฉพาะโครงการประชมุ/อบรม/สัมมนา/ประเมิน ที่ระบุ วัน/เดือน/ปี  ในการจัดกิจกรรม/โครงการ เท่านั้น 
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    ก าหนดการจัดโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รหัส

โครงการ 
  โครงการ ช่วงเวลาจัดโครงการ 

ภ.101 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจ าปี 2557  มิถุนายน  2557 
ภ.102 โครงการวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตรค์รบรอบ 20 ปี และเชิดชูผู้ปฏิบัติด ี 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 
ภ.103 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2557  มกราคม และกรกฎาคม 2557 
ภ.104 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2557  มิถุนายน –กรกฎาคม 2557 
ภ.105 โครงการวันส าคัญ และประเพณีตา่ง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 
ตลอดปีงบประมาณ 2557 

ภ.106 โครงการเตรยีมความพร้อมรับมืออุบัติภัยและอัคคีภยั คณะเภสัชศาสตร ์ ตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 
ภ.107 การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการท างานอย่างมสี่วนร่วมของ

บุคคลากรคณะเภสัชศาสตร ์
เมษายน-พฤษภาคม 2557 

ภ.108 การพัฒนางานประชาสมัพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.109 การสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดีในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ 5 ส. ตลอดปีงบประมาณ 2557 
ภ.110 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะเภสชัศาสตร ์ เมษายน 2557 
ภ.111 โครงการจดัประชุมและน าเสนอผลงานเครือข่ายบคุลากรคณะเภสัชศาสตร์

เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพ (ศคภท.) 
พฤศจิกายน 2556-กุมภาพันธ์ 2557 

ภ.112 โครงการ KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหน่วยงานและสานสมัพันธ์บุคลากร 
ส านักงานเลขานุการ 

ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

ภ.113 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินผลการฝึกปฏบิัติงาน
บริบาลเภสัชกรรม 

 1 ตุลาคม 2556-30 มีนาคม 2557 

ภ.114 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะเภสัชศาสตร ์ มิถุนายน-กันยายน 2557 
ภ.115 โครงการประเมิน/ตรวจสอบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (ระดับ

คณะ) คณะเภสัชศาสตร์ รอบการประเมินปีการศึกษา 2556 
สิงหาคม 2557 
 

ภ.116 โครงการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์ รอบการ
ประเมินปีการศึกษา 2556 

ธันวาคม 2556-มิถุนายน 2557 

ภ.117 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะฯ 
และหน่วยงานย่อย คณะเภสัชศาสตร ์             

ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

ภ.118 การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมติรเภสชักรรมปฏิบตัิ มกราคม 2557 

ภ.119 โครงการซ่อมบ ารุงอาคาร ระบบไฟฟ้าและหลังคา คณะเภสัชศาสตร์เพื่อ
ลดอุบัตภิัยของนิสิตและบุคลากร ประจ าปี 2557  

ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

ภ.120 โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.201 โครงการการให้การสนับสนุนการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา คณะเภสัช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปีการศึกษา 2/2556-1/2557 

ภ.202 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภาคเรยีนต้นปีการศึกษา 2557 
ภ.203 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เมษายน 2557 
ภ.204 โครงการจดัสอบรวบยอดแบบบรูณาการ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 10-13 ม.ค. 2557  

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30-31 พฤษภาคม 
และวันท่ี 1 มิถุนายน 2557 

ภ.205 โครงการสนับสนุนเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเป็นเภสัชกรมืออาชีพ   ยังไม่ระบ ุ
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รหัส
โครงการ 

  โครงการ ช่วงเวลาจัดโครงการ 

ภ.206 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศส าหรับนสิิตระดับปรญิญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 

ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

ภ.207 โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์ และพัฒนาการสอน ช่วงปิดภาคเรียนปลายปีการศึกษา 
ภ.208 โครงการสนับสนุนการจัดท าการวจิัยในช้ันเรียนและนวัตกรรมการเรยีน

การสอน 
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

ภ.209 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชา 

ปลายภาคเรยีน 

ภ.210 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านพฒันาการเรยีนการสอน ยังไม่ระบ ุ
ภ.211 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขยีนต ารา หนังสือหรือบทความวิชาการ 

เพื่อการเผยแพร่และ/หรือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ยังไม่ระบ ุ

ภ.212 โครงการประชุมกรรมการด าเนินการหลักสูตร ครั้งท่ี 1 ธันวาคม 2556 
ครั้งท่ี 2 เมษายน 2557 

ภ.213 โครงการศึกษาปญัหาสาธารณสุขในชุมชน มกราคม –เมษายน 2557 
ภ.214 โครงการสร้างเสรมิประสบการณ ์การบูรณาการความรู้ทางเภสัชกรรมกับ

งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล (รายวชิา 199221 บทน าทางเภสัชกรรม
ส าหรับเภสัชศาสตร์) 

ธันวาคม 2556 

ภ.215 สนับสนุนการเรยีนการสอนรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ยังไม่ระบ ุ
ภ.216 Manuscript preparation for international scientific journal 24-28 ธันวาคม 2556 
ภ.217 โครงการสัมมนาการจดัการเรียนรายวิชาการจัดการคณุภาพในองค์กรและ

รายวิชาการจดัการระบบยาเพื่อการรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
ทุก ๆ 3 เดือน 
 

ภ.218 โครงการความร่วมมือทางกิจกรรมวิชาการและวจิัยกับ Monash 
University 

ยังไม่ระบ ุ

ภ.219 โครงงานวิจัยส าหรับนสิิตปริญญาตร ี ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
ภ.220 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา               สาขาวิชาเภสัช

กรรมชุมชน ปีการศึกษา 2557 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 

ภ.221 โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศ ยังไม่ระบ ุ
ภ.222 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน  ณ  ต่างประเทศ  นิสิตระดบั

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  ปีการศึกษา  2556 
ยังไม่ระบ ุ

ภ.223 ฝึกอบรมความรูภ้าษาอังกฤษ ยังไม่ระบ ุ
ภ.224 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปี

การศึกษา 2556 
ยังไม่ระบ ุ

ภ.225 สหกิจศึกษาตา่งประเทศ ธันวาคม2557-มีนาคม 2558 
กันยายน 2557-กุมภาพันธ์ 2558 

ภ.226 สหกิจศึกษาดา้นวิทยาศาสตรเ์ครือ่งส าอาง มิถุนายน 2556-มกราคม 2557 
ภ.227 การฝึกงานวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เมษายน 2557-สิงหาคม 2557 
ภ.228 ฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน ธันวาคม 2556-กรกฎาคม 2557 
ภ.229 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ตุลาคม 2556-กรกฎาคม 2557 
ภ.230 ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ตลอดปีการศึกษา 2556 
ภ.231 โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตา่งชาติ ส าหรับหลักสตูรเภสัชศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

ภ.232 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านบริบาลทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ  ตุลาคม 2556-สิงหาคม 2557 
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รหัส
โครงการ 

  โครงการ ช่วงเวลาจัดโครงการ 

ภ.233 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชศาสตร ์ มิถุนายน-สิงหาคม 2557 
ภ.234 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 14-15 พฤษภาคม 2557 และ 

22 พฤษภาคม 2557 
ภ.235 ประชุม สมัมนา เภสัชศาสตร์ศึกษาส าหรับอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงาน

บริบาลทางเภสัชกรรม 
ตุลาคม2556-กรกฎาคม 2557 

ภ.236 ประชุม สมัมนา ระบบการจดัการด้านยา ส าหรับอาจารย์แหล่งฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

ตุลาคม2556-กรกฎาคม 2557 

ภ.237 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมบนหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรม 

ตุลาคม2556-กรกฎาคม 2557 

ภ.238 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัตงิานบริบาลทางเภสัชกรรม ตุลาคม2556-กรกฎาคม 2557 
ภ.239 การเข้าร่วมปฏิบัติงานในแหล่งฝึกบริบาลทางเภสัชกรรม ตุลาคม2556-กรกฎาคม 2557 
ภ.240 ฝึกอบรมระยะสั้นดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม  ตุลาคม2556-กรกฎาคม 2557 
ภ.241 เตรียมความพร้อมอาจารย์แหล่งฝกึปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ตุลาคม2556-กรกฎาคม 2557 
ภ.242 พัฒนางานวิจัยในงานประจ าส าหรบัแหล่งฝึกปฏบิัติงานบริบาลทางเภสัช

กรรม 
ตุลาคม2556-กรกฎาคม 2557 

ภ.243 เสรมิประสบการณร์้านยา ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.244 โครงการกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.245 โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจรยิธรรม ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.246 โครงการกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.247 โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.248 โครงการอบรมประชุมสมัมนาเพื่อประกันคณุภาพและสร้างเครือข่ายการ

จัดกิจกรรมนิสติคณะเภสัชศาสตร ์
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

ภ.249 โครงการกิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.301 Big cleaning Day ห้องปฏิบัติการและหน่วยปฏิบตัิการวิจัย (Unit cell) 

คณะเภสัชศาสตร ์
ตุลาคม2556-กรกฎาคม 2557 

ภ.302 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและห้องปฏบิัติการปลอดภัย ในคณะ
เภสัชศาสตร ์

ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

ภ.303 การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัย ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.304 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนโครงร่างวิจัย ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.305 โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ในการประชุม

วิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี 10 ของ  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 
2557 

กรกฎาคม 2557 

ภ.306 การจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “Metabolomics” 12-14 กุมภาพันธ์ 2557 
ภ.307 โครงการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีด ี(GCP) ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.401 โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการท างานเจ้าพนักงานเภสัช

กรรมโรงพยาบาลและเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ครั้งท่ี 1  18-20 พฤศจิกายน 2556 
ครั้งท่ี 2  19-21 มีนาคม 2557 
ครั้งท่ี 3  19-21 พฤษภาคม 2557 

ภ.402 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อประกนัคุณภาพและสร้างเครือข่ายงานบริการ
วิชาการคณะเภสัชศาสตร ์

ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
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รหัส
โครงการ 

  โครงการ ช่วงเวลาจัดโครงการ 

ภ.403 โครงการ หนึ่งศตวรรษวิชาชีพเภสชักรรมไทย...ความก้าวหนา้ในการ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา สมุนไพร และผลติภณัฑส์ุขภาพ   

ครั้งท่ี 1 20-22 พฤศจิกายน 2556 
ครั้งท่ี 2 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 

ภ.404 ประชุมวิชาการเภสัชกรชุมชน ทุก ๆ 2 เดือน 
ภ.405 โครงการร้านยาร่วมสร้างเสริมสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมใน

ชุมชน 
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

ภ.406 Herbal Cosmetic Fair ครั้งท่ี 6 เมษายน 2557 
ภ.407 โครงการกิจกรรมรู-้รักษ์สมุนไพรส าหรับนิสติหลักสูตรวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอาง 
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 

ภ.408 การจัดประชุมสมัมนาเชิงวิชาการด้านเครื่องส าอาง ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.409 โครงการประชาสมัพันธ์  สถานวิจยัเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

คณะเภสัชศาสตร ์  
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

ภ.410 “บ้านนี…้มีเภสัชกร” ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
ภ.411 เรียนรูคุ้ณค่าสมุนไพรไทย ตุลาคม 2556-กรกฎาคม 2557 
ภ.412 โครงการบรูณาการความรู้จากการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทางเลือกเข้ากบัการ

บริการวิชาการในชุมชน 
ตุลาคม 2556-เมษายน 2557 

ภ.413 การควบคุมคณุภาพเครื่องส าอางทางกายภาพ กุมภาพันธ-์มิถุนายน 2557 
ภ.501 ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ตุลาคม 2556-กรกฎาคม 2557 
ภ.502 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยัและบัณฑติศึกษา ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย  
เพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 

 
จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 

 (พ.ศ. 2555–2559) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องรับรองคณบด ีและทบทวนเมื่อคราวประชมุจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 
คณะเภสัชศาสตร ์ โดยคณะกรรมการประจ าคณะเภสชัศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 สงิหาคม 2554 ณ ห้องรับรองคณบดี 

 
 
   ปรัชญา   

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยึดมั่นในปรัชญาแห่งความเป็นเลิศทางปัญญา กล้าคิด กล้าท า มีอิสระใน
การสร้างสรรค์ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและความสามัคคี 

 
   ปณิธาน 
 
 ยึดมั่นคุณธรรม  ผู้น าวิชาการ  ช านาญวิชาชีพ 
 
   วิสัยทัศน์ 

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันน าของประเทศและเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชีย ในการผลิตบัณฑิตด้านบริบาลเภสัชกรรม         
และวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ภายในปี 2559  ด้วยระบบบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพ
และธรรมาภิบาล 

 
   พันธกิจ 
 

 1. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
2. สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพมาตรฐานทั้งในระดับชุมชน ประเทศและนานาชาติ 
3. เป็นศูนย์ในการให้บริการวิชาการระดับคุณภาพแก่ชุมชน และ บุคลากรวิชาชีพ 

 4. ส่งเสริมและบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งสังคมคุณภาพและเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย 
 
   ยุทธศาสตร์ 

1. การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคณุภาพและธรรมาภิบาล (Quality Management with Good Governance) 
2. การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  (Competency-based 

Curriculum and Effective Student Learning) 
3. การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (Effective Research Management) 
4. การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม (Society and Community Services)  
5. การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม (Collaboration and Partnerships) 
6. การเพิ่มสมรรถนะทางการเงินขององค์กรเพื่อการแข่งขันพึ่งพาตนเองได้ (Financial Development Plan) 
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   นโยบาย   
 

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
  บัณฑิตทุกระดับ ทุกสาขาวิชา จะต้องเป็นไทต่ออวิชชา ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่เป็นไปตามปณิธานของคณะฯ และ
เป็นที่พึงพอใจ และความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน 

2. นโยบายด้านกิจการนิสิต 
  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของนิสิตให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์  เป็นประโยชน์ต่อสังคม เน้นความรัก ความสามัคคี 
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง  

3. นโยบายด้านการวิจัย 
การวิจัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ สังคม ประชาโลก ประสานภูมิปัญญาไทยให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ

พัฒนาสู่สากล เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับองค์กรและระดับประเทศ ทั้งนี้มุ่งเน้นการวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือความเสี่ยง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 

4. นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 
  โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย บุคลากรทุก
ระดับมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและมีทักษะตรงตามความต้องการของชุมชนในการเป็นผู้น าวิชาชีพ มีความเช่ียวชาญ 
มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความรักองค์กร และมีความสุขในการปฏิบัติงาน  

5. นโยบายด้านการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
  การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรการบริหาร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์การด าเนินการ  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ในการ
วิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา เน้นความสามารถในการเข้าถึงแต่ละระดับ
และการน าไปใช้ ตลอดจนเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และการติดต่อสื่อสาร 

6. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
  สร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพด้านการเงินและงบประมาณ  สามารถพึ่งพาตนเอง บนความโปร่งใส เน้นการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนการเงินท่ีก าหนด  สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าประสงค์ 

7. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบประกันคณุภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจดัการศึกษาในทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่อง ให้สามารถบรรลุประสิทธิผลตามวิสยัทัศน์และพันธกิจ  และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

8. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
องค์กรหลักในการให้บริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ สมุนไพร เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมแก่เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป  โดยสนองตอบความต้องการของ
สังคม 

9. นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  สร้างอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม สืบค้น ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และค่านิยมไทยท่ีดีงามแก่นิสิตและบุคลากรของคณะ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

10. นโยบายด้านการจดัการองค์ความรู้ในองค์กร 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน 
การใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวมเป็นเอกลักษณ์องค์การ การเกิดนวตกรรมของการปฏิบัติงานคุณภาพ 

11. นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาคมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บูรณาการองค์

ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ และแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อปรับระบบ รูปแบบการบริการวิชาการรวมทั้งการจัดการ
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หลักสูตรให้บรรลุการพัฒนาทั้ง 4 ด้านคือ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และจิตวิญญาณ/ปัญญา โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการ
สร้างเสริมสุขภาพประชาชน  

12. นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน การจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยจัดหาและสนับสนุนทรพัยากรอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนัก และถือเป็น
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของบุคคลากรทุกภาคส่วน อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและต่อเนื่อง 
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โครงสร้างองค์การคณะเภสัชศาสตร์ 
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โครงสร้างการบรหิารคณะเภสัชศาสตร์ 
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ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ 
  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ คณบดี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 

5. อาจารย์ ดร.อรนันท์ เกิดพินธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริม
ประสบการณ ์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 

10. นายปวรวรรชร์ ทองค า รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ส านกังานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์

 ผู้ช่วยคณบดี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิทย์ สมศิริ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี ฝ่ายวิชาการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

4. อาจารย์ ดร.ช่ืนจิตร กองแก้ว ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 ผู้อ านวยการสถาน  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี ผู้อ านวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ ด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้มและ 
พิษวิทยา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ผู้อ านวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมทางเคมี 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ผู้อ านวยการสถานวิจัยเครื่องส าอาง 
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
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ผู้ก ากับยุทธศาสตร์ ลักษณะงาน/กิจกรรม และผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2556  ณ ห้องรับรองคณบด ี
                                    

ยุทธศาสตร์ใน แผนฯ 11 

ผู้ก ากับยุทธศาสตร์ของ 

แผนฯ ปี 2556 

ลักษณะงาน/กิจกรรม เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน/
รวบรวมโครงการตาม

ยุทธศาสตร์ 

1. การบริหารจัดการองค์กรที่
เน้นคุณภาพและธรรมาภิ
บาล 

- รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 

- งานบริหาร และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ, 

KM, QA 

- ท านุบ ารุง/วฒันธรรม
องค์กร 

หัวหน้าส านักงานเลขาฯ 

2. การจัดการหลักสูตรที่
ส่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรยีน และระบบการ
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  การเรยีนการสอนและการ
พัฒนาหลักสตูร  

หัวหน้างานวิชาการ 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
และสร้างเสริมประสบการณ ์

เสรมิประสบการณ์ และฝีก
งานเครื่องส าอาง 

นางจิตตรีพร  คล้ายแท ้

- รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและ
บริการสังคม 

กิจกรรมนสิิต น.ส.ศรสีัจจา เปาจีน 

3. ระบบบรหิารจดัการการ
วิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

- รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  วิจัย อบรม, IS หลักสตูร วท.บ.
เครื่องส าอาง 

น.ส.ศิรินทิพย์  อินทรภาษติ 

4. การบริการวิชาการเชิงรุกที่ 
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม 

- รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและ
บริการสังคม 

บริการวิชาการ หัวหน้างานกิจการนิสติและ
บริการสังคม 

5. การสร้างเครือข่ายภาย 
นอกและภาคีการมสี่วนร่วม 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและ

บริการสังคม 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
และสร้างเสริมประสบการณ ์

- รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

ภายใต้งานหลักท่ีก ากับ  หัวหน้าส านักงานเลขาฯ 

 

6. การเพิ่มสมรรถนะทาง
การเงินขององค์กรเพื่อการ
แข่งขันพึ่งพาตนเองได้ 

- คณบดี  
- รองคณบดฝี่ายบริหาร 

- รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและ
บริการสังคม 

หารายได้ และบริหารจดัการ
ด้านการเงิน 

หัวหน้าส านักงานเลขาฯ 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ครุภณัฑ์การศึกษาและวจิัย หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ 

 
 

1 
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การก าหนดแผนที่ผลลัพธ์เพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี (พ.ศ. 2555–2559) 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2555–2559 หน้า 25
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 

 
มหาวิทยาลยันเรศวรก าหนดประเด็นยทธศาสตรไ์ว้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้บรรล ุ

วัตถุประสงค์ แผนงาน และวสิัยทศัน์ คือ   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรใหม้ีชื่อเสียงดา้นการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มรีะบบและกระบวนการผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพ  มีขีดความสามารถ 

ตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของประเทศ (Demand-based Competency) และ   
ได้รับค่าจ้างในอัตราจา้งที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องมีอตัลักษณ์  เก่งงาน   
เก่งคน  เก่งคิด  เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มรีะบบความสมัพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้เกิดผลสมัฤทธิ์

จากการประสานประโยชน์ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบการบรหิารจดัการที่ยดึมั่นหลกัธรรมาภิบาล โดยเน้นประสิทธิภาพ

และความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
          http://www.plan.nu.ac.th/2012/AllDocuments/InstitueResearchIT/plan11/plan11.pdf

http://www.plan.nu.ac.th/2012/AllDocuments/InstitueResearchIT/plan11/plan11.pdf%0cยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11                 
พ.ศ. 2555–2559  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1  : พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีชื่อเสียงด้านการวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ที ่1           พัฒนาระบบการบริหารการจดัการด้านการวจิัย 
กลยุทธ์ที ่2           เพิ่มความเขม้แข็งและขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรและองค์กร 
กลยุทธ์ที ่3            เพิ่มขีดความสามารถและความพรอ้มในการขอรับการสนับสนุนด้านการวิจัยและการบริการวิชาการจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที ่4           การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถ

ตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของประเทศ(Demand-based Competency) และ
ได้รับค่าจ้างในอัตราท่ีสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ต้องมีอัตลักษณ์ เก่งงาน  
เก่งคน  เก่งคิด  เก่งครองชีวิตและเก่งพิชิตปัญหา 

กลยุทธ์ที ่1          เสรมิปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพ 
กลยุทธ์ที ่2           ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูสู้่คณุภาพโดยมุ่งผลที่คณุภาพบัณฑติ : มีความสามารถในการประยุกต์และ

บูรณาการความรู้โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที ่3           ปรับปรุงระบบการประเมินผลการศึกษาที่ช้ีวัดระดับขีดความสามารถของบัณฑิต (Competency Based 

Assessment)  
กลยุทธ์ที ่4          พัฒนาการบริหารจัดการและกระบวนการจัดกิจกรรมนสิิตให้น าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

มหาวิทยาลยันเรศวร ให้เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 
ยุทธศาสตร์ที ่3 :   พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบความสัมพันธก์ับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยนืให้ เกิด

ผลสัมฤทธิจ์ากการประสานประโยชน์  เพ่ือใหม้ีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 
กลยุทธ์ที ่1          เสรมิสร้างระบบความสมัพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที ่2          ศิษย์เก่ามสี่วนร่วมในการพมันามหาวิทยาลัยและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่4 :   พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบการบริหารและการจัดการที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น

ประสิทธิภาพและความยั่งยืน  
กลยุทธ์ที ่1          ด าเนินการใช้และปรับปรุงระบบการประเมินผลการบริหารการจัดการของมหาวิทยาลยั 
กลยุทธ์ที ่2          บริหารการจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบแผนและงบประมาณที่เหมาะสม และน าการบริหารความเสี่ยง มาใช้ในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้ เพื่อน าไปสุ่การพึ่งตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบของมหาวิทยาลยั เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลยัแหง่

คุณภาพทีไ่ด้รับการยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555-2559)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  กันยายน 2555 กองแผนงาน ส านกังาน

อธิการบดี

http://www.plan.nu.ac.th/2012/AllDocuments/InstitueResearchIT/plan11/plan11.pdf%0cยุทธศาสตร์
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องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. 2553) 
 

องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 
 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
2. การผลิตบัณฑิต 
 2.1  ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
 2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
 2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 2.4  ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา 
 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

 3.2   ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
4. การวิจัย 
 4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  
 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 5.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.1   ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
7. การบริหารและการจัดการ 

 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้
 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 7.4   ระบบบรหิารความเสี่ยง 
8. การเงินและงบประมาณ 
 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
9. การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร 
 9.1   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2553  (ฉบับกรกฎาคม 2553 ส านกังานคณะกรรมการ 
         การอดุมศกึษา)  
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โครงการและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2557 
รหัส

โครงการ 
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เชื่อมโยงเกณฑ ์QA 

ตัวบ่งชี้ที ่: 
สกอ. (สมศ.) 

*เชื่อมโยงพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภบิาล   

ภ.101 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้บริหารสถาบัน ประจ าปี 2557  

รองคณบดฝี่ายบริหาร    7.1, 7.2 1, 2, 3, 4 

ภ.102 โครงการวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
ครบรอบ 20 ปี และเชิดชูผูป้ฏิบัตดิี 

รองคณบดฝี่ายบริหาร    7.1, 7.2, (16.1) 1, 2, 3, 4 

ภ.103 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร ์ประจ าปี 2557  

รองคณบดฝี่ายบริหาร    7.1, 7.2 1, 3, 4 

ภ.104 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีคณะ
เภสัชศาสตร ์ปี 2557  

รองคณบดฝี่ายบริหาร    2.4, 7.2 1, 2, 3, 4 

ภ.105 โครงการวันส าคัญ และประเพณีตา่ง 
ๆ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร ์    

6.1, (11) 1, 3, 4 

ภ.106 โครงการเตรยีมความพร้อมรับมือ
อุบัติภัยและอัคคีภยั คณะเภสัชศาสตร ์ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร   7.4 1, 2 

ภ.107 การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริม
การท างานอย่างมีส่วนร่วมของ
บุคคลากรคณะเภสัชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายบริหาร 7.2 1 

ภ.108 การพัฒนางานประชาสมัพันธ์คณะ
เภสัชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายบริหาร 7.3 1, 2, 3 

ภ.109 การสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ 5 ส. 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ
เภสัชศาสตร ์    

2.5 1, 2, 3, 4 

ภ.110 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร ์

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ
เภสัชศาสตร ์    

2.4, 7.2 1, 2, 3, 4 

ภ.111 โครงการจดัประชุมและน าเสนอ
ผลงานเครือข่ายบุคลากรคณะเภสชั
ศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ (ศคภท.) 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ
เภสัชศาสตร ์

7.2 1, 2 

ภ.112 โครงการ KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
หน่วยงานและสานสมัพันธ์บุคลากร 
ส านักงานเลขานุการ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ
เภสัชศาสตร ์  

7.2 1, 2, 3, 4 

ภ.113 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อประเมินผลการฝึกปฏบิัติงาน
บริบาลเภสัชกรรม 

นางจิตตรีพร คล้ายแท ้  7.3 1, 2 

ภ.114 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะ
เภสัชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพ    

1.1, 12, (16.1) 1, 2, 3, 4 

ภ.115 โครงการประเมิน/ตรวจสอบการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับคณะ) คณะเภสัชศาสตร์ รอบ
การประเมินปีการศึกษา 2556 

รองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพ    

9.1, (15) 1, 2, 3, 4 



 

 

 
24 

รหัส
โครงการ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เชื่อมโยงเกณฑ ์QA 
ตัวบ่งชี้ที ่: 

สกอ. (สมศ.) 

*เชื่อมโยงพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภบิาล   

ภ.116 โครงการประเมินคุณภาพระดับ
หน่วยงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์ รอบ
การประเมินปีการศึกษา 2556 

รองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพ    

9.1, (15) 1, 2, 3, 4 

ภ.117 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะฯ 
และหน่วยงานย่อย คณะเภสัชศาสตร ์             

รองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพ    

9.1, (15) 1, 2, 3, 4 

ภ.118 การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมติรเภสชั
กรรมปฏิบัต ิ

ผศ.ดร. นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ   2.4 1, 4 

ภ.119 โครงการซ่อมบ ารุงอาคาร ระบบไฟฟ้า
และหลังคา คณะเภสัชศาสตร์เพื่อลด
อุบัติภัยของนิสิตและบุคลากร 
ประจ าปี 2557  

รองคณบดฝี่ายบริหาร 2.8, 7.4 1, 2, 4 

ภ.120 โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ดร.อรนันท์  เกิดพินธ ์ 2.4 1, 4 
แผนยุทธศาสตรท์ี่ 2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธิภาพ  

ภ.201 โครงการการให้การสนับสนุน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั      2.6, 2.7, (2, 3, 4) 1, 2 

ภ.202 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  3.2, 6.1, (10) 1, 4 

ภ.203 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา      

2.1,2.6, (2, 3) 1, 2 

ภ.204 โครงการจดัสอบรวบยอดแบบบรูณา
การ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   2.6, 2.7, 1, 2 1, 2, 4 

ภ.205 โครงการสนับสนุนเตรยีมความพรอ้ม
ส าหรับการเป็นเภสัชกรมืออาชีพ   

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั   2.6, 2.7, (1, 2) 1, 2, 3 

ภ.206 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับประเทศส าหรับนิสติระดับ
ปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา     

2.6, 2.7, (2, 3, 4 1, 2 

ภ.207 โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็น
อาจารย์ และพัฒนาการสอน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 2.4 1 

ภ.208 โครงการสนับสนุนการจัดท าการวจิัย
ในช้ันเรียนและนวตักรรมการเรียน
การสอน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั     2.6, 2.7, (2) 1, 2 

ภ.209 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของ
ภาควิชา 

- หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตัิ   
- หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยฯี      
- หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมฯี 

2.4, 2.6 1, 2, 3 

ภ.210 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
พัฒนาการเรียนการสอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการ
สอน 

2.4, 2.7 1, 2, 3, 4 

 



 

 

 
25 

รหัส
โครงการ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เชื่อมโยงเกณฑ ์QA 
ตัวบ่งชี้ที ่

*เชื่อมโยงพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตรท์ี่ 2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธภิาพ 

  

ภ.211 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขยีน
ต ารา หนังสือหรือบทความวิชาการ เพื่อ
การเผยแพร่และ/หรือก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 2.3, 2.4 1, 2 

ภ.212 โครงการประชุมกรรมการด าเนินการ
หลักสตูร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั   2.1, 2.6 1, 2, 3 

ภ.213 โครงการศึกษาปญัหาสาธารณสุขใน
ชุมชน 

ผศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักด ี 2.6, 2.7, 4.2, (8) 1, 3 

ภ.214 โครงการสร้างเสรมิประสบการณ ์การบูร
ณาการความรู้ทางเภสัชกรรมกับงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาล (รายวิชา 
199221 บทน าทางเภสัชกรรมส าหรับ
เภสัชศาสตร์) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  2.6, 2.7 1 

ภ.215 สนับสนุนการเรยีนการสอนรายวิชาของ
คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์,                    
ดร.กุลธดิา ไชยจินดา 

2.6, 2.7 1, 3 

ภ.216 Manuscript preparation for 
international scientific journal 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

4.1, 4.2 1,2 

ภ.217 โครงการสัมมนาการจดัการเรียนรายวิชา
การจัดการคุณภาพในองค์กรและ
รายวิชาการจดัการระบบยาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ ์   2.4, 2.6 1 

ภ.218 โครงการความร่วมมือทางกิจกรรม
วิชาการและวิจัยกบั Monash 
University 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั   2.6, 2.7, (1, 2) 1, 2 

ภ.219 โครงงานวิจัยส าหรับนสิิตปริญญาตร ี รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 2.6, 2.7, 4.2 1, 2 

ภ.220 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา               สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน ปีการศึกษา 2557 

ประธานหลักสตูรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน   

2.8, 3.2 1, 2, 3 

ภ.221 โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรม
ชุมชนในประเทศ 

ประธานหลักสตูรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน   

2.6, 2.7 1, 2, 3 

ภ.222 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน  
ณ  ต่างประเทศ  นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  
ปีการศึกษา  2556 

ประธานหลักสตูรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน   

2.6, 2.7 1, 2, 3 

ภ.223 ฝึกอบรมความรูภ้าษาอังกฤษ ประธานหลักสตูรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน   

2.6, 2.7 1, 2 

ภ.224 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
ปีการศึกษา 2556 

ประธานหลักสตูรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน   

2.8, 3.2 1, 3, 4 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เชื่อมโยงเกณฑ ์QA 
ตัวบ่งชี้ที ่

*เชื่อมโยงพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตรท์ี่ 2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธภิาพ 

  

ภ.225 สหกิจศึกษาตา่งประเทศ รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้าง
เสรมิประสบการณ ์

2.6, 2.7 1 

ภ.226 สหกิจศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  2.6, 2.7 1, 3 

ภ.227 การฝึกงานวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม   2.6, 2.7 1, 3 

ภ.228 ฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์
สาธารณสุขในชุมชน 

ผศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักด ี 2.6, 2.7 1, 3, 4 

ภ.229 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ 2.6, 2.7 1, 3 

ภ.230 ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.6, 2.7, (2, 9, 
16.2, 17) 

1 

ภ.231 โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตา่งชาติ 
ส าหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

ภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ      2.6, 2.7 1, 3 

ภ.232 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้าน
บริบาลทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ  

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.4, 2.6, 2.7 1 

ภ.233 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
เภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.6, 2.7 1 

ภ.234 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  2.6, 2.7 1, 2 

ภ.235 ประชุม สมัมนา เภสัชศาสตร์ศึกษา
ส าหรับอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
บริบาลทางเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.6, 2.7 3 

ภ.236 ประชุม สมัมนา ระบบการจดัการด้านยา 
ส าหรับอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
บริบาลทางเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.6, 2.7 3 

ภ.237 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะการ
ให้บริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผูป้่วย
อายุรกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.6, 2.7 3 

ภ.238 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัตงิาน
บริบาลทาง         เภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.6, 2.7 3 

ภ.239 การเข้าร่วมปฏิบัติงานในแหล่งฝึกบริบาล
ทางเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.6, 2.7 3 

ภ.240 ฝึกอบรมระยะสั้นดา้นการบริบาลทาง
เภสัชกรรม  

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.6, 2.7 3 

ภ.241 เตรียมความพร้อมอาจารย์แหล่งฝกึ
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.6, 2.7 1, 3 

ภ.242 พัฒนางานวิจัยในงานประจ าส าหรบัแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  2.6, 2.7 3 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เชื่อมโยงเกณฑ ์QA 
ตัวบ่งชี้ที ่

*เชื่อมโยงพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตรท์ี่ 2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธภิาพ 

  

ภ.243 เสรมิประสบการณร์้านยา ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน   

2.6, 2.7 1 

ภ.244 โครงการกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

นางสาว ศรีสจัจา เปาจีน  3.1, 3.2 1, 4 

ภ.245 โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม
และจริยธรรม 

นางสาว ศรีสจัจา เปาจีน  3.1, 3.2 1, 4 

ภ.246 โครงการกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

นางสาว ศรีสจัจา เปาจีน  3.1, 3.2 1, 3 

ภ.247 โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

นางสาว ศรีสจัจา เปาจีน  3.1, 3.2, (8) 1, 3 

ภ.248 โครงการอบรมประชุมสมัมนาเพื่อ
ประกันคณุภาพและสร้างเครือข่ายการ
จัดกิจกรรมนิสติคณะเภสัชศาสตร ์

นางสาว ศรีสจัจา เปาจีน  3.1, 3.2, (8) 1, 3 

ภ.249 โครงการกิจกรรมส่งเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรม 

นางสาว ศรีสจัจา เปาจีน  3.1, 3.2, (8) 1, 4 

แผนยุทธศาสตรท์ี ่3  การบริหารการวจิัยที่มีประสิทธิภาพ 
ภ.301 Big Cleaning Day ห้องปฏิบัติการและ

หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Unit cell) คณะ
เภสัชศาสตร ์

นายจักรินทร ์ศรีวิไล  นิสิตหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสชั
ศาสตร ์

4.1, 4.2 2 

ภ.302 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ห้องปฏิบัติการปลอดภยั ในคณะเภสัช
ศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และ
บัณฑิตศึกษา   

4.1, 4.2 1, 2 

ภ.303 การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วย
ปฏิบัติการวจิัย 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 4.1, 4.2, (5, 6, 7) 1, 2 

ภ.304 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ในการเขียนโครงร่างวิจัย 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 4.1, 4.2, (5, 6, 7) 2 

ภ.305 โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย 
คณะเภสัชศาสตร์ในการประชุมวชิาการ 
“นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี 10 ของ  
มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าปี 2557 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 4.1, 4.2, (5) 1, 2 

ภ.306 การจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบตัิการ 
เรื่อง “Metabolomics” 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 4.1, 4.2 2 

ภ.307 โครงการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติการวจิัยทางคลินิกท่ีด ี(GCP) 

ผู้อ านวยการสถานวิจัยเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ 

4.1, 4.2 2, 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
ภ.401 โครงการประชุมวิชาการส่งเสริม

สมรรถนะการท างานเจ้าพนักงานเภสัช
กรรมโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2557 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิาร
สังคม   

5.2, (8, 18) 3 

 



 

 

 
28 

รหัส
โครงการ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เชื่อมโยงเกณฑ ์QA 
ตัวบ่งชี้ที ่

*เชื่อมโยงพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม   

ภ.402 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อประกนั
คุณภาพและสร้างเครือข่ายงานบรกิาร
วิชาการคณะเภสัชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิาร
สังคม   

5.2, (8, 18) 1 

ภ.403 โครงการ หนึ่งศตวรรษวิชาชีพเภสชั
กรรมไทย...ความก้าวหน้าในการตดิตาม
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา 
สมุนไพร และผลติภณัฑส์ุขภาพ   

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิาร
สังคม   

5.2, (8, 18) 3 

ภ.404 ประชุมวิชาการเภสัชกรชุมชน ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน   

5.2, (8, 18) 3 

ภ.405 โครงการร้านยาร่วมสร้างเสริมสุขภาพ
และการใช้ยาอย่างเหมาะสมในชุมชน 

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน   

5.2, (8, 18) 3 

ภ.406 Herbal Cosmetic Fair ครั้งท่ี 6 หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสชั
เวท  

2.6, 5.2 1, 2 

ภ.407 โครงการกิจกรรมรู-้รักษ์สมุนไพรส าหรับ
นิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

ดร. ประภาพรรณ  เต็มกิจถาวร  2.6, 5.2 2, 4 

ภ.408 การจัดประชุมสมัมนาเชิงวิชาการด้าน
เครื่องส าอาง 

ผู้อ านวยการสถานวิจัยเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ 

5.1, 5.2, (8, 9, 18) 1, 2, 3 

ภ.409 โครงการประชาสมัพันธ์  สถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
คณะเภสัชศาสตร ์  

ผู้อ านวยการสถานวิจัยเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ 

5.1, 5.2, (8, 9, 18) 1, 2, 3 

ภ.410 “บ้านนี…้มีเภสัชกร” อ.ภญ.วิรินทร์ อันล้ าเลิศ 5.2, (8, 18) 1, 3 

ภ.411 เรียนรูคุ้ณค่าสมุนไพรไทย รศ.ดร. กรกนก  อิงคนินันท ์  5.2, 6.1 3, 4 

ภ.412 โครงการบรูณาการความรู้จากการฝึก
ปฏิบัติการแพทย์ทางเลือกเข้ากับการ
บริการวิชาการในชุมชน 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล    5.2, 6.1, (8, 18) 1,3 

ภ.413 การควบคุมคณุภาพเครื่องส าอางทาง
กายภาพ 

ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค ์ พลนอก   5.2, 6.1, (8, 18) 3 

แผนยุทธศาสตรท์ี ่5 การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม 
ภ.501 ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ (MOU) 
ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ 2.5, 2.6 1, 3 

ภ.502 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 4.1, 4.2,(5, 6, 7) 2 

 
  
*ความเชื่อมโยงพันธกิจมหาวิทยาลัย  
1 = การผลิตบัณฑิต         2 = การวิจยั       3 = การบริการวิชาการแก่สังคม 4 = การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
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แผนการรับนิสิตและการผลิตบัณฑิต 
 

  1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม) หลักสูตร 6 ปี 
จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 101 100 100 100 100 
ปี 2 87 101 100 100 100 
ปี 3 103 87 101 100 100 
ปี 4 98 103 87 101 100 
ปี 5 93 98 103 87 101 
ปี 6 103 93 98 103 87 

จ านวนนิสิต 585 582 589 591 588 
ส าเร็จการศึกษา 103 93 98 103 87 

 
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง) 

       จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 50 40 40 40 40 
ปี 2 24 50 40 40 40 
ปี 3 28 24 50 40 40 
ปี 4 26 28 24 50 40 
ปี 5 5 - - - - 

จ านวนนิสิต 133 142 154 170 160 
ส าเร็จการศึกษา 31 28 24 50 40 

 
 3) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมชมุชน 
              3.1 แผน ก.1 

จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 1 5 5 5 5 
ปี 2 - 1 5 5 5 

จ านวนนิสิต 1 6 10 10 10 
ส าเร็จการศึกษา - 1 5 5 5 

 
              3.2 แผน ก.2 

จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 32 40 40 40 40 
ปี 2 31 32 40 40 40 

จ านวนนิสิต 63 72 80 80 80 
ส าเร็จการศึกษา 31 32 40 40 40 
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4) จ านวนนิสิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง  
    4.1 แผน ก.1 

จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 - 5 5 5 5 
ปี 2 2 - 5 5 5 
ปี 3 4 - - - - 

จ านวนนิสิต 6 5 10 10 10 
ส าเร็จการศึกษา 6 - 5 5 5 

 

    4.2 แผน ก.2 
จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 - 5 5 5 5 
ปี 2 1 - 5 5 5 
ปี 3 1 - - - - 
ปี 4 1 - - - - 

จ านวนนิสิต 3 5 10 10 10 
ส าเร็จการศึกษา 3 - 5 5 5 

 

 
5) จ านวนนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม   

  - แผน ก.2  (ปิดหลักสูตร : เปิดสอนเฉพาะนิสิตตกค้าง) 
จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 -  - - - - 
ปี 2 - - - - - 
ปี 3 1 - - - - 

จ านวนนิสิต 1 - - - - 
ส าเร็จการศึกษา 1 - - - - 

 
6) จ านวนนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  
          - แผน ก.2 

จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 -  - - - - 
ปี 2 - - - - - 

จ านวนนิสิต - - - - - 
ส าเร็จการศึกษา - - - - - 
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7) จ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา และวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล  
(เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรเภสัชวิทยา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป) 

- แผน ก.1 
จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 - 5 5 5 5 
ปี 2 2 - 5 5 5 

จ านวนนิสิต 2 5 10 10 10 
ส าเร็จการศึกษา 2 - 5 5 5 

 

           - แผน ก.2 
จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 2 5 5 5 5 
ปี 2 2 2 5 5 5 
ปี 3 5 - - - - 

จ านวนนิสิต 9 7 10 10 10 
ส าเร็จการศึกษา 7 2 5 5 5 

 
 

8) จ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
- แผน ก.1 

จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 1 5 5 5 5 
ปี 2 - 1 5 5 5 

จ านวนนิสิต 1 6 10 10 10 
ส าเร็จการศึกษา - 1 5 5 5 

 
8) จ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ต่อ) 
           - แผน ก.2 

จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 3 5 5 5 5 
ปี 2 2 3 5 5 5 
ปี 3 - - - - - 
ปี 4 1 - - - - 

จ านวนนิสิต 6 8 10 10 10 
ส าเร็จการศึกษา 3 3 5 5 5 
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9) จ านวนนิสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

9.1  แบบ 1.1 
จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 1 5 5 5 5 
ปี 2 - 1 5 5 5 
ปี 3 4 - 1 5 5 
ปี 4 1 4 - 1 5 
ปี 5 3 - - - - 

จ านวนนิสิต 9 10 11 16 20 
ส าเร็จการศึกษา 4 4 - 1 5 

 
9.2  แบบ 1.2 

จ านวน นิสิตปัจจุบัน เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ชั้นปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี 1 - 5 5 5 5 
ปี 2 1 - 5 5 5 
ปี 3 4 1 - 5 5 
ปี 4 3 4 1 - 5 
ปี 5 1 - - - - 
ปี 6 1 - - - - 

จ านวนนิสิต 10 10 11 15 20 
ส าเร็จการศึกษา 5 4 1 - 5 
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บทที่ 2 
******** 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
34 

 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจดัการองค์กร 

ที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
35 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.101 
  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจ าปี 2557  
    โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.101) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
    การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
    การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
    ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที ่4.2 มาตรการ 4.2.1)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.2  มาตรการที ่ 1.2.2   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี          ไม่ม ี  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์  
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร   โทร. 3683  
4.4  ผู้ประสานงาน   หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์   โทร. 3709 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัช -
ศาสตร์ ระหว่าง  2555 -2559  การบริหารงานของสถาบันมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การใช้หลักธรร
มาภิบาล และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารถสถาบัน
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนองค์ความรู้และเทคนิคการบริหารงานใหม่ๆ  เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของ สถาการณ์และสิ่งแวดล้อม  ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้บริหารทุกระดับของคณะฯ ในด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมความเข้าใจและทักษะทางด้านบริหาร โดยผู้บริหารประเมินตนเองแล้วเห็น
ว่าควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านนั้นๆมากขึ้น  โดยการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน 
ประจ าปี 2557  
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6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารคณะเภสัชศาสตร์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
6.2 เพื่อเสรมิสร้างทักษะทางด้านการบริหารเพื่อผลสัมฤทธิ์ การบริหารที่ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

ของสังคม 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น..........30............คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน.........-.............คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.........30.............คน 
    อื่นๆ.......................  จ านวน.........-.............คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) จัดการบรรยาย/อบรม โดยวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ  
2) การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทางด้านการบริหารระหว่างวิทยากรกับผู้บรหิารทุก

ระดับ 
3) รวบรวมข้อคิดเห็นและแนวปฏิบตัทิี่ดี เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อน าปรับปรุงการ

บริหารต่อไป 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท (  สองหมื่นบาทถ้วน ) ดังนี ้
รายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 

หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 20,000 บาท (  สองหมื่นบาทถ้วน ) 
 

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าเดินทางและที่พักวิทยากร  7,200 - 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท  6 ช.ม.)  6,000 - 
3. ค่าของที่ระลึก  1,500  
4. ค่าอาหาร (30 คน  60 บาท)  1,800 - 

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 30 คน  30 บาท x 2 มื้อ)  1,800 - 
6. ค่าวัสดุและเอกสาร  1,700 - 

รวม  20,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สองหมื่นบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน  (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน  (P) 
1. ประชุมส่วนงานย่อยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 

2. ก าหนดผู้ปฏิบัติและวันจดัโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ  (D) 
1) ขออนุมัติโครงการ  
2) จัดโครงการตามแผนท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล  (C)  
1) สรุปรายงานโครงการ 
2) ประเมินผลความพึงพอใจการจัด

โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
รวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  โครงการจัดในช่วง มิถุนายน พ.ศ. 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร ์

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 การพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารในภารพรวมของผู้บริหารทุกระดบั 
11.2 ผู้บริหารสถาบันทุกระดับและผู้เขา้ร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเพิ่มเตมิทางด้านบรหิาร            

ที่ทันสมัย และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการแตล่ะครั้ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
เป้าหมาย 

ผลประเมินความพึงพอใจผู้
ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 3.5 
จากคะแนน 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ  หากวัดจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ  หากวัดจากความส าเร็จของการจดัโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ได้รับของผู้เขา้รว่ม

 โครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 7.1, 7.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
14.1 รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนงานบริหารประจ าปี 2557  ทุก 3 เดือน 
14.2 สรุปรายงานโครงการฯ  

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
หัวข้อและทักษะทางการบรหิารทีน่่าสนใจและ
พัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมกับผู้บริหารทุกระดับ 

ให้ผู้บริหารทุกระดับเสนอหัวข้อหรือทักษะที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ
โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมนิตนเองและการประเมิน  360 
องศา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.102 
  ชื่อโครงการ   โครงการวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตรค์รบรอบ 20 ปี และเชิดชูผู้ปฏิบัติด ี
    โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.102) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
    การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
    การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
   ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที ่ 1  มาตรการ  4.1.4)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   กลยุทธ์ที ่ 1.6  มาตรการที ่ 1.6.2, 1.6.4   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี          ไม่ม ี  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    คณะเภสัชศาสตร์ 
 4.3  ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  หมายเลขโทรศัพท์ 3683 
 4.4  ผู้ประสานงาน    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ (นายปวรวรรช์ ทองค า) หมายเลขโทรศัพท์  3709 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร์ จะครบรอบการสถานปนา 20 ปี ในปี พ.ศ. 2557 นับแต่การประกาศจดัตั้งคณะเภสัชศาสตร์ใน

ราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2537 คณะฯ ได้จัดงานวันสถาปนาคณะฯ และเชิดชูเกียรตผิู้ปฏิบัตดิีต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรทุกคนไดร้ าลึกถึงการสถาปนาและความก้าวหน้าของคณะฯ ในโอกาสที่คณะเภสชัศาสตร์ครบรอบการ
สถาปนา 20 ปี เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบคุลากรทกุคนได้ตระหนักถึงการเจรญิเติบโตของคณะเภสัชศาสตร์ 
เนื่องจากการท างานในคณะร่วมกนัของทุกภาคส่วน ส่งเสรมิให้คณะมีความเจรญิก้าวหน้ามากขึ้นเป็นล าดับ รวมทั้งจัดเป็น
เปิดเวทีส าหรับการเชิดชูศิษย์เก่าและบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานดขีองคณะฯ ซึ่งไดเ้สยีสละและทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจท างานเพื่อ
คณะมาตลอด  

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวทิยาลัยนเรศวร จึงเห็นควรจัดงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร ์ครบรอบ 20 ปี 
เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรทุกคนในคณะฯไดม้ีส่วนร่วมระลึกถึงการสถาปนาคณะฯ และมีโอกาสเชิดชูผู้
ปฏิบัติดสี าหรับคณะฯในทุกภาคสว่น นอกจากน้ีมีการจัดงานสังสรรร่วมกัน เพื่อให้ให้ทุกคนเกิดขวัญก าลังใจท่ีดีในการ
ท างานและพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์อย่างเข้มแข็งต่อไป 
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6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อให้บุคลากร ศิษยเ์ก่าและศิษยป์ัจจุบันร าลึกถึงการสถาปนาคณะฯ และความก้าวหน้าของคณะอยา่งต่อเนื่อง 
6.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 
6.3 เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน และบ ารุงขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น..........250............คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต          จ านวน........40.............คน 
       อาจารย์/บุคลากร       จ านวน........80..............คน 
    อื่นๆ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะต่างๆ และศิษย์เก่า....................... จ านวน.......130...........คน 
          
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) การเตรียมงานและประชาสัมพันธ ์วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ครบรอบ 20 ปี  
- ประกวดโลโก้ และของช าร่วย วันสถาปนาคณะฯ 20 ปี 
- งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และแถลงข่าว 

2)  กิจกรรมร าลึกการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ครบรอบ 20 ปี (เสวนาโดยผู้ร่วมก่อตั้งคณะฯ, รูปภาพร าลึก และ
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์เก่า (Gala dinner) 
3)  กิจกรรมเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลผู้ปฏิบัตดิ ี

 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณทั้งสิ้น  343,500  บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้
1. รายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดั

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน   303,500  บาท (สามแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
2. รายได้ค่าลงทะเบียน 40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
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ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
แหล่งอื่น  

ค่าลงทะเบียน 

1. ค่าเดินทางและที่พักวิทยากร 8 ท่าน  80,000  
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
- ค่าอาหารนิสติ (40 x 30) 
- ค่าอาหารบุคลากร/บคุคลภายนอก (210 X 100) 

  
1,200 

21,000 

 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- ค่าอาหารว่างนิสิต (40 x 15 x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารบุคลากร/บคุคลภายนอก (210 x 30 x 2 มื้อ) 

  
1,200 

12,600 

 

4. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม (gala dinner) (250 คน x 250 บาท)  62,500 
 

40,000 
(บัตร gala dinner) 

5. รางวัลเชิดชูเกียรต์ผู้ปฏิบัตดิี และการประกวดโลโก้ ของช าร่วย  40,000  
6. ค่าน้ ามัน  10,000  
7. ค่าเอกสารและวสัดุอุปกรณ ์  20,000  
8. ค่าเช่าเต็นท์ และห้องประชุม  35,000  
9. ค่าวัสดุตกแต่งเวทีและการแสดง  20,000  
รวม  303,500 40,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 343,500 (สามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.  ประชุมส่วนงานย่อยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
2.  ก าหนดผู้ปฏิบตัิและวันจัดโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ  
2. จัดโครงการตามแผนท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปรายงานโครงการ 
2. ประเมินผลความพึงพอใจการจดั
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
รวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม . 19-20 กุมภาพันธ์ 2557  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร และ โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรทั้งคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากรในมหาวิทยาลยัตระหนักถึงความส าคัญของ
การสถาปนาครบรอบ 20 ปี และความเจรญิก้าวหน้าคณะเภสัชศาสตร ์

11.2 บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เกดิความผูกพันธ์ต่อองค์กรมากข้ึน ผู้ปฏิบตัิดีได้รับการเชิดชู และกระตุ้นใหทุ้กคน
ทุ่มเทต่อการท างานเพื่อองค์กร อย่างต่อเนื่อง 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการแตล่ะครั้ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลประเมินความพึงพอใจผู้
ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 3.5 
จากคะแนน 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ  หากวัดจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ให้ระบุไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ  หากวัดจากความส าเร็จของการจดัโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของผู้เข้าร่วม

โครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่ 16.1 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  7.1, 7.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามแผนงานบริหารประจ าปี 2557 ทุก 3 เดือน 
14.2 สรุปรายงานโครงการฯ  

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีทีผ่่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าท่ีตั้งเปา้ไว ้ วางแผนประชาสมัพันธ์ล่วงหน้า และต่อเนื่อง 
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 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.103  
  ชื่อโครงการ  โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2557  
    โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.104) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
    การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
    การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
    ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที ่4.2 มาตรการ  4.2.1)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 กลยทุธ์ที ่ 1.1  มาตรการที ่ 1.1.2, 1.1.3   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี          ไม่ม ี  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และภาควิชา 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร   โทร. 3683 . 
4.4  ผู้ประสานงาน   หัวหน้างานธุรการ (นางสาวอรัญญา อินทโชติ)  หมายเลขโทรศัพท์  3603 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555–2559 คณะเภสัชศาสตรม์ีนโยบายชัดเจนในด้านการบรหิารแบบมีสว่นร่วมของบุคลากร
ทุกภาคส่วน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส การจัดให้มีช่องทางหรือเวทีส าหรับการสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์เป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญที่จะน าองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การที่บุคลากร
มีส่วนร่วมรับฟัง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย การด าเนินงาน และผลการบริหารงานของผู้บริหาร พร้อมทั้งเปิดโอกาสบุคลากรทุก
ภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่าง ๆ ท าให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์กร คณะเภสัชศาสตร์จึงถือเป็นเป้าหมายหลักส าหรับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ด าเนินการให้มีโครงการผู้บริหารพบบุคลากรขึ้นอย่างทุกปี และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนเห็น
ความส าคัญของการเป็นส่วนหนึ่งและร่วมท ากิจกกรมของคณะฯ เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ 
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6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการภายในคณะฯ ของบุคคลากรทุกภาค

ส่วน 
6.2 เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บรหิารน าเสนอ เป้าหมาย การด าเนินงาน และผลการด าเนินงานรวมทั้งรับฟังความคดิเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานด้านตา่งๆ ของคณะฯอย่างต่อเนื่อง 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........100 ..........คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน........20  .......คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน........80  .......คน 
    อื่นๆ.......................  จ านวน......................คน 
 7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ตลอดจนคณะกรรมการประจ าคณะ
เภสัชศาสตร์ จัดให้มีการพบปะกับคณาจารย์ บุคลากร และนิสติคณะเภสัชศาสตร์ ในรูปแบบการจัดประชุมร่วมกัน หรือใน
รูปแบบแบ่งกลุ่มย่อยตามรองคณบดีผู้ก ากับดแูลงานหลัก และใหม้กีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงาน
และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาคม เพื่อสรุปรวบรวม เป็นประเดน็เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคณะฯ ต่อไป โดยจดัให้มีการ
พบปะระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 2 ครั้ง/ปี ตามรอบการด าเนินการตามปีงบประมาณ (ตลุาคม 2556 – กันยายน 2557) 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
   
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น   20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน ) ดังนี้ 

รายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 20,000 บาท (  สองหมื่นบาทถ้วน ) 
 

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าอาหารกลางวัน (2 ครั้ง) 
   - ค่าอาหารนสิิต (20 x 30 x 2) 
   - ค่าอาหารบุคลากร (80 x 60 x 2) 

  
1,200 
9,600 

 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 ครั้ง) 
   - ค่าอาหารว่างนิสติ (20 x 15 x 2) 
   - ค่าอาหารว่างบุคลากร  (80 x 30 x 2) 

  
600 

4,800 

 

3. ค่าวัสดุและเอกสาร  3,800  
รวม  20,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สองหมื่นบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. ประชุมส่วนงานย่อยท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินการ 

2. ก าหนดผู้ ปฏิบั ติ และวันจั ด
โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ  
2. จัดโครงการตามแผนท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปรายงานโครงการ 
2. ประเมินผลความพึงพอใจการ

จัดโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
รวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอ

การปรับปรุงตอ่คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม จัดกจิกรรมผู้บรหิารพบบุคลากร 2 ครั้ง/ปี เดือน มกราคม และ                 
กรกฎาคม 2557  

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม .ห้องไชยานภุาพ คณะเภสัชศาสตร ์
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 บุคลากรคณะเภสัชศาสตรไ์ด้รับทราบผลการด าเนินงานของผู้บรหิารอย่างต่อเนื่อง  
11.2 ผู้บริหารได้รับทราบความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อน าไปปรับปรุงในแต่ละ

ช่วงของการบริหารงาน 
11.3 คณะเภสัชศาสตร์มีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการแตล่ะครั้ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
เป้าหมาย 

1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ผู้ร่วมโครงการไมต่่ ากว่า 
3.5 จากคะแนน 5 

2. ข้อเสนอแนะด้านการ
บริหารงานจากบคุลากร
ภายในคณะฯ ในแตล่ะ
ด้านอย่างน้อย 1 ประเด็น 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ
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หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่   7.1, 7.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนงานบริหารประจ าปี 2557 ทุก 3 เดือน 
14.2 สรุปรายงานโครงการฯ  
14.3 รายงานความพีงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการแตล่ะครั้งน้อยกว่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้  
1. ประชาสมัพันธ์และก าหนดการจัดกิจกรรมผู้บรหิารพบบุคลากร

แต่ละครั้งให้ชัดเจน 
2. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมถึเ่กินไป (3 ครั้ง) 

ท าให้เนื้อหาสารของการท ากจิกรรมน้อย 
ผู้เข้าร่วมจึงเข้าร่วมน้อยลง 

2. ลดจ านวนครั้งและช่วงเวลาในการจัดให้เหมาะสม  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.104  
  ชื่อโครงการ   โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2557  
    โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.105) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
    การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
    การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
    ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที ่4.2 มาตรการ 4.2.6)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.6  มาตรการที ่ 1.6.3   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี          ไม่ม ี  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
 4.3  ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 4.4  ผู้ประสานงาน    งานบุคคล (นางกมลณิชา  ฉิมแย้ม) โทร. 3648 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสุขภาพประจ าปี ถือเป็นหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ส าคัญ การมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขและยืนยาวมาจาก

ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง โภชนาการที่ดี การด าเนินชีวิตที่เหมาะสม การละเว้นสิ่งเสพติดมึนเมา และการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอเนื่องจากในชีวิตประจ าวันในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตนเพื่อการดูแลสุขภาพได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่พึงกระท า นอกจากนี้หากเราเพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพ และรอให้พบความผิดปกติแล้วค่อยไป
ปรึกษาแพทย์ในภายหลัง ในบางกรณีอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมากมาย ดังน้ันการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อค้นหาความผิดปกติที่ส่งสัญญาณเตือนในเบื้องต้น จึงนับว่ามี
ความส าคัญและควรส่งเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัช
ศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะฯ มีสุขภาพกาย ใจ ที่
ดี และมีการท างานอย่างมีความสุข 
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6. วัตถุประสงค ์
6.1 ส่งเสริมให้บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6.2 กระตุ้นให้บุคลากร เห็นความส าคญัของการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน ร่วมกับการดูแลสุขภาพด้านอ่ืนๆ 
6.3 เพื่อให้ผู้ที่ไดร้ับการตรวจสุขภาพท่ีมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดได้ออกก าลงักาย         

มากขึ้น 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น........100..............คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน......................คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน..........100......คน 
    อื่นๆ.......................  จ านวน......................คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) จัดหาและประสานงานกับโรงพยาบาลรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชน ที่ร่วมโครงการ 
2) ด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพตามแผน 
3) รวบรวมข้อมลู ผลการตรวจสุขภาพ  
4) น าข้อมูลผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น (ดัชมวลกาย) มาประเมินภาวะสุขภาพกายของบุคลากรในคณะ และ

พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆที่เหมาะสมกับการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันต่อไป 
 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  70,000  บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้

รายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 70,000 บาท (  เจ็ดหมื่นบาทถ้วน ) 

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

ค่าตรวจสุขภาพ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
พนักงานเงินรายได้ (60 คน x 1,000 บาท) 

 60,000 - 

ค่าตรวจสุขภาพส่วนเกินของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  10,000  

รวม  70,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) เจ็ดหมื่นบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมส่วนงานย่อยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
2. ก าหนดผู้ปฏิบัติและวันจดัโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานงานโรงพยาบาล 
3. จัดโครงการตามแผนท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปรายงานโครงการ 
2. ประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
รวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            

 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 2557   
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะเภสัชศาสตร,์ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี โดยมีความใส่ใจและเฝ้าระวงัสุขภาพของตนเองก่อนการเกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วย 

11.2 ลดปัญหาทีน่ าไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัยและเศรษฐกิจ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีบุคลากกรคณะฯ ทั้งหมดเข้า

ร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. รายงานและสรุปโรคประจ าตัว
ของบุคลากรคณะฯ และแนว
ปฏิบัติเพื่อส่งเสรมิสุขภาพที่
เหมาะสม 

ผลการประเมินโครงการ
และความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
  สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.4, 7.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  รายงานการตดิตามผลการด าเนินงาน ตามแผนงานบรหิารประจ าป ี2557 ทุก 3 เดือน 
14.2  สรุปรายงานโครงการฯ  
14.3  รายงานความพีงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
                           -  
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน : คณะเภสชัศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.105 
    ชื่อโครงการ โครงการวันส าคัญ และประเพณีตา่ง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
           โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.106) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
           การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
         การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
       การผลติบัณฑิต   การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ..........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.4 มาตรการ 2.4.2)                
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที ่4.1 มาตรการ 4.1.2)   
    3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่  1.6  มาตรการที่  1.6.2   
    3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
       มี          ไม่ม ี  
 

4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์    โทร.3709 
4.4  ผู้ประสานงาน     นางสาวอรัญญา อินทโชติ โทร.3603 และนายสุรินทร์ นิลพันธ์  โทร.3702 

 

 5. หลักการและเหตุผล 
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้นิสิต และบุคลากร ได้ร่วมปฏิบัติตนตามประเพณีได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีไทยสืบสานและเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมซึ่งจะเป็นผลดีแก่บุคลากรทุกคนในการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน และด้วยประเทศไทยก็มีเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ มากมาย ที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเช่น วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ เทศกาลลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นความส าคัญของวัน
ส าคัญต่าง ๆ จึงมีการจัดงานและกิจกรรมเพื่อให้นิสิต และบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางคณะฯ ได้ด าเนินการ
จัดขึ้น 
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6. วัตถุประสงค ์
  6.1 เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

6.2 เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ไดร้ะลึกถึงความส าคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันส าคัญต่าง ๆ 
6.3 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านยิมที่ดีแก่นิสติและบุคลากร 
6.4 นิสิตและบุคลากร ได้ทราบถึงคุณค่าความส าคญัและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันใหส้อดคล้องกับ 

        นโยบายการศึกษาและปรัชญาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรไดด้ีขึ้น 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น......150..........คน  ประกอบดว้ย 
   นิสิต   จ านวน.......70.......คน 
   อาจารย์/บุคลากร   จ านวน......100.....คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 1)  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 2)  จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรและถวายพระพรออนไลน์ ในวันพ่อแห่งชาติ และในวันแม่แห่งชาต ิ
 3)  รับบริจาคโลหิตในวันพ่อแห่งชาต ิ
 4)  จัดพิธีสรงน้ าพระพุทธรูป และรดน้ าด าคณบดีและผู้อาวุโส ในวันกรานต์ 
 5)  จัดพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันปีใหม่ 

7.3 การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี
  มี โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
    เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
    ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................... 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าวัสดุจัดบอร์ดประชาสมัพันธ์วันส าคัญต่าง ๆ  3,000  

2.  ค่าจัดพิธีสรงน้ าพระพุทธรูป และรดน้ าด าคณบดีและผู้อาวุโส ในวัน
สงกรานต ์
- ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานท่ี 
- ค่าล่วงเวลาในการจดัเตรียมงาน 

  
 

4,000 
3,000 

 

3. จัดพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันปีใหม ่
- ค่าภัตตาหารพระสงฆ ์
- ค่าสังฆทาน 
- ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานท่ี 
- ค่าล่วงเวลาในการจดัเตรียมงาน 

  
2,000 
2,000 
3,000 
3,000 

 

รวม  20,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สองหมื่นบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมส่วนงานย่อยท่ีเกีย่วข้องเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ  
2.ก าหนดผู้ปฏิบัติและวัดจดัโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติจัดโครงการ 
2. จัดโครงการตามแผนท่ีก าหนด 
- วันลอยกระทง 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันข้ึนปีใหม่ 
- วันมาฆบูชา 
- วันสงกรานต ์
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันแม่แห่งชาติ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปรายงานโครงการ 
2.ประเมินผลความพึงพอใจการจดั
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
รวบรวมข้อมลูเสนอแนะเสนอการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ 2556      
 10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร    
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ได้มโีอกาสร่วมกิจกรรม ส่งเสรมิขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงานของไทยในวันสงกรานต์ เกดิความภาคภมูิใจในประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และ
ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

11.2  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความส าคัญและมีศักยภาพในการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่น  เกิดความร่วมมือและความสามัคคี เป็นการพัฒนาใหเ้กิดการพัฒนาหน่วยงาน  

11.3 ส่งเสริมความสามัคคี  และสมานฉันท์ของบุคลากรภายใน หน่วยงาน  ตลอดจนเป็นการด ารงรักษาประเพณีของไทย 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผลการประเมินโครงการและ
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.51 จาก 5 

การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาตามแผน 

งบประมาณที่ก าหนด    
ตามแผน 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 11 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที  6.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  สรุปรายงานโครงการ 
 14.2  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.106 

ช่ือโครงการ     โครงการเตรยีมความพร้อมรับมืออุบัติภัยและอัคคีภยั คณะเภสัชศาสตร ์ 
    โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 54   ภ.116) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
    การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
    การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
    ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที ่4.2 มาตรการ 4.2.6)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.6  มาตรการที ่ 1.6.4   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี          ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

 เก่งงาน 

 ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน 

 มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด 

 มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  โทร.  3683 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   คณะเภสัชศาสตร์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร  โทร.  3683 
  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์  โทร. 3709 
4.4  ผู้ประสานงาน   1. นายพิพัฒน์ สนั่นนาม   โทร. 3636 
  2. นายปวีณ เทพอุโมงค ์ โทร. 3707 
  3. นางวิภาดา บุญส่งแท้  โทร. 3631 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์มีอาคารท าการทั้งสิ้น 6 อาคาร อาคารละ 3 ช้ัน มีการใช้งานนานกว่า 19 ปี อุปกรณ์ประกอบ
อาคาร ตลอดจนสายไฟ จึงเกิดการเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ยังมีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จ านวนมากที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง จึง
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินทางราชการได้ ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรภายใน
คณะฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติภัย และอัคคีภัย คณะเภสัชศาสตร์จึง ได้จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุบัติภัยและอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสียหายแก่ชีวิตของ
ผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินทางราชการ และสอดคล้องกับนโยบายด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม   คณะเภสัชศาสตร์  
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการในการเตรยีมความพร้อมรับมือ กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัย  และ
อัคคีภัย 

6.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาชีวิตและทรัพยส์ิน ตามนโยบายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น...........80...........คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน............25..........คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน............35..........คน 
    อื่นๆ   จ านวน............20.........คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2) วางแผนการปฏิบัติงาน และประสานงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
3) จัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพือ่เตรียมการรับมือ กรณีเกิดเหตุฉกุเฉินฯ 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณทั้งสิ้น 21,875 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ดังนี ้

1.  งบประมาณแผ่นดิน แผนงบประมาณ: สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม กิจกรรม: 
จัดการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ จ านวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

2.  รายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 15,875 บาท (  หนึ่งหมื่นห้าแปดร้อยเจด็สิบห้า
บาทถ้วน ) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

รายการ ปีงบประมาณ 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การด าเนินการ 
2. ก าหนดผูร้ับผดิชอบกิจกรรมย่อย 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
4. ประชาสมัพันธ์โครงการ 
5. จัดกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปรายงานโครงการ 
2. ประเมินผลการจดัโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ติดตามผลการปรับปรุงเสนอต่อคณบด ี

            

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบประมาณ
รายได้คณะ 

(บาท) 

งบประมาณ
รายได้ 

(ส่วนกลาง) 
(บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 4 ช่ัวโมง x 1) - 4,000  
2. ค่าของที่ระลึก - 1,000  
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง สารเคมีและน้ ายาดับเพลิง 5,000 -  
4. ค่าเดินทางวิทยากร - -  
5. ค่าวัสดสุ านักงาน 1,000 -  
6. ค่าอาหารกลางวัน  
-แยกค่าอาหารส าหรับนสิิต (25 x 30) 
-ค่าอาหารบุคลากร (75 x 100) 

-  
750 

7,500 

 

7. ค่าอาหารว่าง  
- ค่าอาหารว่างนิสิต (25 x 15)  
- ค่าอาหารว่างบคุลากร (75 x 30) 

  
375 

2,250 

 

รวม 6,000 15,875 - 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 21,875  บาท 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม   ตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะเภสัชศาสตร ์

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มีความรูค้วามเข้าใจ และมีความพร้อมในการรับมือ กรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิ อุบัติภัย และอัคคีภยั 
11.2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาชีวิตและทรัพยส์ินตามนโยบายอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย  

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการในระดับ
ดี (ผลการประเมินความพึงพอใจ
อย่างน้อย 3.5 จากสเกล 1-5) 

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 7.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้ารว่มกิจกรรม 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ ภ.107 
   ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการท างานอย่างมสี่วนร่วมของบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 
           โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม ่
  (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.103) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
           การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
         การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
  การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่......มาตรการ..............)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.............)               
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.............)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ 4.1 มาตรการ 4.1.1)   
    3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.1, 1.6  มาตรการที่  1.1.3, 1.6.2   
    3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
       มี          ไม่ม ี  
 

4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    คณะเภสัชศาสตร์ 
 4.3  ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 4.4  ผู้ประสานงาน    นายปวรวรรชร์   ทองค า หมายเลขโทรศัพท์  3709 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของบุคลากรทุกภาคส่วน เป็นเป้าประสงค์ที่ส าคัญล าดับแรก ในยุทธศาสตร์ของคณะ
เภสัชศาสตร์ เน้นการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล และจากการประเมินการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรไม่บรรลุตาม ค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้แสดงถึง  การขาดการประสานงาน และขาดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลากรในคณะฯ โดย
ภาพรวม ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าประสงค์ทั้งหมด และการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะที่
ก าหนดไว้ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร จึง
จะสามารถผลักดันให้คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมถึ ง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่าง ๆ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน รวมทั้งการบ ารุงขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการท างานอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์
ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และช่วยพัฒนาการ
ด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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6.  วัตถุประสงค ์
 6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 
 6.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีในหน่วยงาน และบ ารุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะฯ  
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น.........100.........คน  ประกอบด้วย 
   อาจารย์/บุคลากร   จ านวน........100........คน 
   วิทยากรและทมีงาน จ านวน...........5..........คน 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1. ฝึกอบรมสมัมนาในคณะเภสัชศาสตร์ 
 2. สัมมนานอกสถานท่ีเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีทีมวิทยากรผู้เชีย่วชาญในการเสริมสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีใน
หน่วยงานอันจะน าไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วม และการท างานร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

7.3 การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี
  มี โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
     เบิกค่าเช่ารถและคา่น้ ามันรถ 
    ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

ในสถานที ่    
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   10,000  
2. ค่าอาหารกลางวัน (60 บาท x 2 มื้อ x 100 คน)  12,000  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 3 มื้อ x 100 คน)  9,000  
4. ค่าของที่ระลึก  2,500  
5. ค่าวัสดุและค่าเอกสาร  1,500  
นอกสถานที ่    
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  3,000  
2. ค่าอาหาร (200 บาท x 5 มื้อ x 100 คน)  100,000  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 4 มื้อ x 100 คน)  20,000  
4. ค่าท่ีพัก (800 บาท x 2 วัน x 50 ห้อง)  80,000  
5. ค่าพาหนะ  32,000  

รวม  270,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สองแสนเจ็ดหมืน่บาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน  (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
2. ก าหนดผูร้ับผดิชอบในงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

  
 

 
 

 
 

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เตรียมการและประสานงาน

โครงการ 
3. จัดโครงการ 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปประเมินผลโครงการ 
2. รายงานผลการประเมินต่อ       

คณะกรรมการบรหิาร 

        
 
 
 

    

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
พิจารณาผลประเมินโครงการโดย 
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อสรุปปญัหา
และวางแผนด าเนินงาน 

       
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน–พฤษภาคม 2557 
 10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม  นอกสถานท่ี 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และกิจกรรมของคณะฯ มากข้ึน 
 11.2  บุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดี และขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้น 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จากกลุม่เป้าหมาย 

1. ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่า 3.5 จากคะแนน  

2. ผลประเมินการมสี่วนร่วมในปีถัดไป
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 

ด าเนินโครงการ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เบิกจ่ายอยู่ใน
งบประมาณที่
ก าหนด 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 7.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  สรุปรายงานโครงการ 
 14.2  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 14.3  การประเมินการมีส่วนร่วม 
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.108 
    ชื่อโครงการ      การพัฒนางานประชาสมัพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 

       โครงการเดมิ/ต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
  (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 54  ภ.120 ) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
 การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
 การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที.่..........มาตรการ...........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ............)    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน   (กลยุทธ์ที.่..........มาตรการ...........)    
  ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที ่ 4.2  มาตรการ 4.2.2)   

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1, 6  กลยุทธ์ที ่ 1.2, 6.3 มาตรการที่ 1.2.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3   

3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
 มี          ไม่ม ี

 
4.  ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้ก ากับดูแล รองคณบดฝี่ายบริหาร 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     หน่วยประชาสมัพันธ์ คณะเภสัชศาสตร ์

     4.3 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดฝี่ายบริหาร, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศฯโทร. 3683, 3616 
     4.4 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรัญญา อินทโชติ    โทร. 3603   
 

5. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์และสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
ส าคัญมากในด าเนินการขององค์กรให้ไปถึงจุดหมายที่วางไว้ คณะเภสัชศาสตรได้วางวิสัยทัศน์ท่ีจะมุ่งสู่การเป็น “คณะเภสัช
ศาสตร์ช้ันน าของประเทศและเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียฯ” การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยสื่อ
ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสารทางเดียวหรือการสื่อสารสองทาง ท่ีมีประสิทธิภาพกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
จะน าไปสู่การเข้าใจที่ตรงกัน เป้าหมายเดียวกันภายในคณะฯ และการสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯที่ดีและเป็นที่รู้จักใน
ระดับประเทศและระดับเอเชีย หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์จะจัดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 
ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ การจัดท าสื่อ หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เกิด
การประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. วัตถุประสงค ์
6.1  บุคลากรในหน่วยและทีมงานประชาสมัพันธ์พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และมีกลไกการประชาสัมพนัธ์ท่ีเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 
6.2   มีการสร้างสรรคส์ื่อ และกิจกรรมเชิงรุกชนิดต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ระดับคณะฯ และภายนอกคณะฯ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น..........40...........คน  ประกอบด้วย 
 อาจารย์/บุคลากร (กรรมการและอนุกรรมการด าเนินงานประชาสมัพันธ์ฯ) จ านวน..........20..........คน 
 สื่อมวลชน จ านวน............20.......... คน 

 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1)  จัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์ แถลงข่าวระดับภูมภิาคและจังหวัด ในวันสถาปนาคณะฯ 
2)  จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ (video clip) คณะเภสัชศาสตรภ์าคภาษาอังกฤษ 
3)  จัดท าป้ายประชาสมัพันธ์ต่างๆ  

     
    7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................. 
    
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์) จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าจัดท าสื่อ video clip ภาคภาษาอังกฤษ  12,000  
2. ค่าจัดแถลงข่าว สื่อมวลชน  18,000  
3. ค่าวัสดุและเอกสารการท าสื่อ  10,000  
4. ค่าจัดท าโบวชัวร์ประชาสัมพันธ์หลักสตูร  20,000  

รวม  60,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) หกหมื่นบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมกรรมการด าเนินการกิจกรรม 
2. จัดแบ่งหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
การด าเนินงาน ตามกิจกรรมที่ระบุ 
-จัดท า video clip ประชาสัมพันธ์คณะฯ 
-จัดแถลงข่าวโดยสื่อมวลชนภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 
-จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ประเมินผลความพึงพอใจบุคลากรใน
คณะฯ และบุคคลภายนอก 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
กรรมการจัดงานประชุมเพื่อน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงส าหรับการ
ด าเนินการปตี่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   ตุลาคม 2556- กันยายน 2557  
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม    คณะเภสัชศาสตร ์

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  บุคลากรในทีมงานประชาสมัพันธ์มีความรู้และทักษะในการด าเนินกิจกรรมด้านประชาสมัพันธ์มากขึ้น 
 11.2   จัดท าแผนประชาสัมพันธท์ี่มีประสิทธิภาพ 
             
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. จัดแถลงข่าวของคณะฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ คณะเภสชัศาสตร์

อย่างน้อย 1 ชุด 

ผลประเมินความพึงพอใจการ
ประชาสมัพันธ์ไม่น้อยกว่า 
3.5  จากคะแนนเต็ม 5 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 7.3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  แบบประเมินความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์       
 14.2  แจ้งผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านประชาสมัพันธ์ต่อคณะกรรมการบรหิารคณะฯ 
 14.3  สรุปรายงานโครงการ 
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15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.109 
   ชื่อโครงการ การสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดีในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ 5 ส. 

          โครงการเดิม/ต่อเนื่อง  โครงการใหม ่
 (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.112) 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 

 การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
 การผลติบณัฑิต  การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
  ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่   4.2 มาตรการ 4.2.5)   

    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.6  มาตรการที่  1.6.4   

    3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
   มี           ไม่ม ี

 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
 4.3  ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  
 4.4  ผู้ประสานงาน    นายปวรวรรชร์   ทองค า หมายเลขโทรศัพท์  3709 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน มีหน้าที่สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงินและ
พัสดุ งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการกลาง มีภารกิจหลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะเภสัชศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งหนึ่งที่จ าเป็น
และช่วยท าให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีมีประสิทธิภาพได้ คือ สภาวะแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม ปลอดภัย บรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานท่ีดี ท าให้มีสุขภาพทางกายและใจท่ีดี และส่งผลให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ดังนั้น ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีแนวคิดที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่ดี และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงน าหลักการของ 5 ส. มาใช้ในการจัดการสภาวะแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากโต๊ะท างาน และห้องท างานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนี้ จึงได้จัด
โครงการการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ 5 ส. ขึ้น โดยได้แบ่งผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ต่าง ๆ 
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อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงบน
มาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหน่ึงของงานประจ า 
6.  วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อให้สถานท่ีท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สามารถค้นหาเอกสารได้สะดวก ปฏิบัติงาน
ได้เร็วขึ้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6.2  เพื่อให้บุคลากรมีจิตส านึก ทศันคติและมีระเบียบวินัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
6.3  เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาความคิดในการปรับปรุงพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง 
6.4  เพื่อให้มีการท างานเป็นทีม ให้ทุกคนในคณะมสี่วนร่วม เป็นการสรา้งสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
6.5  เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน มสีุขภาพกายและใจที่ดี 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........40.........คน  ประกอบดว้ย 
  อาจารย์/บุคลากร      จ านวน........40..........คน 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  ทบทวนคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมิน 

2)  ทบทวนนโยบาย ตัวช้ีวัดที่ และเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
3)  ส่งเสริมและให้ความรู้ เกี่ยวกบัแนวปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรม 5 ส. 
 4)  ด าเนินกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day 
5)  ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ประกาศผล และมอบรางวัล 

7.3 การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี
  มี โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
    เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
    ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
 

1. เงินรางวัล 5 ส. ดีเด่น 
   - รางวัลที่ 1 จ านวน 1 รางวัล 1,200 บาท 
   - รางวัลที่ 2 จ านวน 1 รางวัล 1,000 บาท 
   - รางวัลที่ 3 จ านวน 1 รางวัล 700 บาท 
   - รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท 

 4,400  

2. เงินรางวัลนวัตกรรม 5 ส. ดีเดน่ จ านวน 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท  600  
รวม  5,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) ห้าพันบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน  (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ทบทวนคณะกรรมการ 
2. ทบทวนนโยบาย ตัวช้ีวัดที่ และแบ่ง

เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

  
 
 

          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. สง่เสริมความรู้แนวปฏิบตัิ 5 ส. 
2. เสนอนวัตกรรม 5 ส. 
3. ด าเนินกิจกรรม 5 ส. และ Big 

Cleaning Day 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลการด าเนินงาน 
2. ประกาศผล และมอบรางวลั 
3. สรุปผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าข้อเสนอแนะจากคณะ กรรมการ

ประเมินมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 
2. ทบทวนการแต่งตั้งคณะ กรรมการ 

นโยบาย ตัวชี้วัดที่ และเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

         
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556–กันยายน 2557)  
 10.2   สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  สถานท่ีท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยั สามารถค้นหาเอกสารไดส้ะดวก ปฏิบัติงานได้
เร็วข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

11.2  บุคลากรมีจิตส านึก ทัศนคติและมีระเบียบวินัยที่ดีในการปฏบิัติงาน 
11.3  บุคลากรมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง 
11.4  บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และมสีัมพันธภาพท่ีดีในการปฏบิัติงาน 
11.5  มีบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบตัิงาน บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ด ี

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีจ านวนงานท่ีเข้าร่วมประเมิน 5 ส. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. มีการน าเสนอผลงานหรือกิจกรรมที่

ด าเนินการใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 

คะแนนรวมเฉลี่ยจากผลการ
ประเมินของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ด าเนนิโครงการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เบิกจ่ายอยู่ใน
งบประมาณที่ก าหนด 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.5   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  สรุปรายงานโครงการ 
 14.2  คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ยังขาดความต่อเนื่องในการท า 5 ส. 
 

มีการกระตุ้นและเพิ่มแรงจูงใจในการท า 5 ส. 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.110 
   ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะเภสชัศาสตร์ 

   โครงการเดมิ/ต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
 (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.114) 

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 

 การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
 การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที.่..........มาตรการ...........)    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่...........มาตรการ...........)    
  ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ 4.1  มาตรการ 4.1.1, 4.1.3)   

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.2  มาตรการที่  1.2.5   
3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

 มี          ไม่ม ี
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้ก ากับดูแล          รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร ์
4.3 ผู้รับผิดชอบ           หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  โทร. 3709 
4.4 ผู้ประสานงาน         นางสาวอรัญญา อินทโชติ  โทร.3603 

 
5. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน มีหน้าที่สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงินและ
พัสดุ งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการกลาง มีภารกิจหลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะเภสัชศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น คณะเภสัช
ศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถผลักดันให้คณะเภสัช
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในด้านการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ท างาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน รวมทั้งการบ ารุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย จึงได้จัดให้มี
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โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ด้านต่าง ๆ ที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพบปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนในการให้บริการ เพื่ อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และพัฒนาการให้บริการของส านักงานเลขานุการคณะให้มีประสิทธิภาพ 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการแก้ไขปญัหาในการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
6.2 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีในหน่วยงาน และบ ารุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
    7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   50  คน  ประกอบด้วย 
   ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี จ านวน  50  คน 

7.2  เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
             อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรูเ้กี่ยวกับงานสารบรรณ งาน   
          วิชาการ การเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น 

7.3 การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี
  มี โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
    เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
    ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

 
    8. งบประมาณด าเนินการ 
 เงนิรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี ้

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 3 ชม. X 1 คน)  3,000  
2. ค่าอาหารกลางวัน (60 บาท x 50 คน x 1 มื้อ)  3,000  
3. ค่าว่างและเครื่องดืม่ (30 บาท x 50 คน x 1 มื้อ)  1,500  
4. ค่าเดินทางวิทยากร  6,000  
5. ค่าของที่ระลึก  500  
6. ค่าวัสดุและค่าเอกสาร  1,000  

รวม  15,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน  (P) 
1. ส ารวจปญัหาหรือหัวข้อในการ

อบรม 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เตรียมการจดัโครงการ 
3. จัดโครงการ 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปประเมินผลโครงการ 
2. รายงานผลการประเมินต่อคณะ

กรรมการบริหารส านักงานฯ 

        
 
 
 

    

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. พิจารณาประเมินผลโครงการโดย

คณะกรรมการบรหิารส านักงานเพือ่
แก้ไขปัญหาและวางแผนด าเนินงาน
ในปีถัดไป 

2. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
10  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 10.1  วัน  เวลา และสถานท่ีในการด าเนินการ 
 10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  บุคลากรน าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
11.2  บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้น 
11.3  บุคลากรมสีัมพันธภาพท่ีดี และขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้น 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 80% 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจไม่นอ้ยกว่า 3.5  
2. มีการน าองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการอบรมมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อย 1 งาน 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.4, 7.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
  การติดตามและประเมินผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์/ปฏิทินของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.111 
   ชื่อโครงการ โครงการจดัประชุมและน าเสนอผลงานเครือข่ายบคุลากรคณะเภสัชศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 

(ศคภท.) 
  โครงการเดมิ/ต่อเนื่อง    โครงการใหม ่

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1โครงการสอดคล้องกับพันธกิจหลกั 

 การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
 การผลติบณัฑิต  การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่...........มาตรการ...........)    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่...........มาตรการ...........)    
  ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ 4.1  มาตรการ 4.1.1)   

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.2  มาตรการที่  1.2.5   
3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

  มี          ไม่ม ี
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1  ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
 4.3  ผู้รับผิดชอบ   หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  
 4.4  ผู้ประสานงาน    นายปวรวรรชร์   ทองค า โทร. 3709 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 เครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คบ.สสส.) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกบุคลากร
สายสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 16 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการ
จัดการสุขภาพของตนเองและชุมชนอย่ามีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ โดยสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์
ไปพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัช
ศาสตร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คบ.สสส.) ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการ และน าเสนอผลงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 
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 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหนึ่งในสมาชิกของ คบ.สสส. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมประจ าปีงบประมาณ 2557 จึงได้จัดให้มีโครงการจัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว และ
เป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาด้วย 
 
6.  วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ และการเรียนรู้ของบุคลากร 
6.2 เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6.3 เพื่อส่งเสริมการสร้างแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบตังิานของบุคลากร 
6.4 เพื่อศึกษาและน าแนวคิดและนวัตกรรมในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอ่ืนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและภาคีกับบุคลากรคณะเภสัชศาสตรส์ถาบันอื่น 
6.6 เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวนทั้งสิ้น.........100.........คน  ประกอบด้วย 
   บุคลากรสายสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน จ านวน..........60..........คน 
   คณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน..........30..........คน 
   คณะกรรมการประเมินผล จ านวน..........10..........คน 
       7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 1)  จัดประชุมวิชาการ 
 2)  จัดเวทีการน าเสนอผลงานโดย poster และ oral presentation 
 3)  จัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้จากการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลศิ (Best practice) ในการพัฒนางานของบุคลากร

ส านักงานเลขานุการ และด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 4)  จัดกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์ 

   7.3 การจัดกิจกรรมนอกมหาวทิยาลัย 
   ไม่ม ี
   มี โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
     เบิกค่าเช่ารถและคา่น้ ามันรถ 
    ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
     อื่น ๆ (ระบุ).....เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร..................................... 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณทั้งสิ้น  213,000 (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 1. เงินรายไดค้ณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 123,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 2. เงินรายไดค้่าลงทะเบยีน จากบคุลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน (50 คน คนละ 2,000 บาท) 
รวม 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หักให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 คงเหลือ 90,000 บาท 
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 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 
เงินรายได้

ค่าลงทะเบียน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
    - บรรยาย (1,000 บาท x 6 ชม. x  1 คน) 
    - กลุ่มย่อย (3 คน x 1,000 บาท x 6 ชม.) 

  24,000 

2. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ 
    - ค่าอาหารกลางวัน (250 บาท x 100 คน x 2 วัน) 
    - ค่าอาหารเย็น (250 บาท x 100 คน x 2 วัน) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (50 บาท x 100 คน x 4 มื้อ) 

  
50,000 

 
20,000 

 
 

50,000 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร  20,000  
4. ค่ายานพาหนะรับส่งวทิยากร และผูเ้ข้าร่วมประชุม  10,000 10,000 
5. ค่าของที่ระลึก  8,000  
6. เงินรางวัลประกวดผลงาน    6,000 
7. ค่าวัสดุ และเอกสาร  15,000  

รวม  123,000 90,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 213,000 (สองแสนหนึ่งหมืน่สามพันบาทถ้วน) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน  (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมวางการจดักิจกรรม 
2. ประชุมคัดเลือกผลงานท่ีน าเสนอ 
3. ประชาสมัพันธ์และรับสมัครผู้เข้ารว่ม

ประชุม 

            

ขัน้ด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปรายงานโครงการ 
2. เสนอผลการจัดโครงการในกิจกรรม 

KM ประจ าเดือน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าแนวคิดและนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีได้

จากการเข้าร่วมประชุมและน าเสนอ
ผลงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2. วางแผนเตรยีมผลงานเพื่อน าเสนอในปี
ถัดไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ ์2557 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม   จังหวัดพิษณุโลก 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  บุคลากรมีการเรียนรู้ และน าระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 11.2  บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 11.3  บุคลากรมีการสร้างแนวคิดและนวัตกรรมในการปฏิบตัิงานเพิม่ขึ้น 
 11.4  บุคลากรมีสัมพันธภาพอันดกีับเครือข่ายและภาคีบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์สถาบันอ่ืน 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จากเป้าหมาย 

ผลประเมินความพึงพอใจไมต่่ ากวา่ 3.50 ด าเนินโครงการ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เบิกจ่ายอยู่ใน
งบประมาณที่
ก าหนด 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่....7.2.......  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
        แบบประเมินและสรุปรายงานการจัดโครงการ 
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
เนื่องจากเป็นงานใหญ่ที่มีตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาร่วมงาน อาจมีปัญหาในเรื่องการ
ประสานงานและการด าเนินงานได้ 

มีการประชุมเตรียมงานล่วงหน้า และมีการตดิตามการ
เตรียมงานอย่างเคร่งครัด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.112 
    ชื่อโครงการ  โครงการ KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหน่วยงานและสานสมัพันธ์บุคลากร ส านักงานเลขานุการ 

 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  โครงการเดิม/ต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
 (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.115) 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 

 การผลิตบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

    2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
 การผลิตบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  เป็นเลิศทางการวจิัย      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่........มาตรการ........)    
  ความสมัพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    
  ระบบบรหิารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ 4.1 มาตรการ 4.1.1)   

    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1  กลยุทธ์ที ่ 1.2, 1.6  มาตรการที่  1.2.3, 1.6.2   

    3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  มี          ไม่ม ี

4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
 4.3  ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์    
 4.4  ผู้ประสานงาน    นายสุรินทร์  นิลาพันธ์     หมายเลขโทรศัพท์  3702 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  มีภาระกิจในการสนันสนุนการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์  ทั้ง  
4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิ ลปวัฒนธรรม โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา บุคลากรส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ อันประกอบด้วย 7 งาน คือ งานธุรการ งานนโยบาย
และแผน งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานห้องปฏิบัติการ งานอาคารสถานท่ีและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งานกิจการ ได้ปฏิบัติงานโดยความรับผิดชอบและความมุ่งหมายให้ภารกิจของคณะฯ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา ด้วย
ตระหนักถึงจิตบริการ และประการส าคัญคือบุคลากรส านักงานฯ ต่างเห็นว่า “ความสัมพันธ์และความสามัคคีในส านักงาน
เลขานุการคณะฯ” เป็นสิ่งส าคัญในการท างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการโครงการ  KM แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงานและสานสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสร้างความความพันธ์อันแน่นแฟ้น
ให้กับเจ้าหน้าคณะเภสัชศาสตร์ ทุกคน 
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6.  วัตถุประสงค ์
 6.1  เพื่อจัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน 

6.2  เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าท่ีคณะเภสัชศาสตร์ 
6.3  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการท างานท่ีดีของเจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการคณะฯ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 

บุคลากรส านักงานเลขานุการคณะฯ  จ านวน 50 คน 
7.2  กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

1)  การจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน 
2)  ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการท างานท่ีดีของเจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการคณะฯ 
3)  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
4)  ก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดกิจกรรมของแต่ละเดือน ดังนี้ 
คร้ังที่ เดือน ผู้รับผิดชอบ (ก าหนดใหม่อีกคร้ัง) 

1 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555  
2 ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556  
3 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 25556  
4 เมษายน – พฤษภาคม 2556  
5 มิถุนายน – กรกฎาคม 2556  
6 สิงหาคม – กันยายน 2556  

หมายเหตุ  หากก าหนดการวันจัดโครงการดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุด หรือวันท่ีมีกิจกรรมอื่น ที่ท าให้บุคลากร
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ สามารถเลื่อนก าหนดการไดต้ามความเหมาะสม 

7.3 การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี

  มี โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
    เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
    ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา  หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
ระบุเหตุผล 

ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 60 บาท x 6 เดือน)  18,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  มีงบประมาณค่าของรางวัลจากเงินบริจาคของบุคลากร ครั้งละ 400 บาท 6 ครั้ง รวม 2,400 บาท 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ประสานการจดักิจกรรม 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
ปฏิบัติงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการ 

2. จัดท าสรุปผลโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

            

ขัน้ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงการด าเนินงานในรอบถัดไป
ตามผลการประเมิน 

            

 

10.  วัน  เวลา  และสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1  จัดกิจกรรม 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เวลา 11.30 น.-13.00 น.ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556–กันยายน 2557 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน 
11.2  ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา  อุปสรรค  และพัฒนาการท างานท่ีดีของเจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการคณะฯ 
11.3  ได้ความสามัคคีปรองดอง  ความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าท่ีคณะเภสัชศาสตร์ 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนเจ้าหน้าท่ีคณะฯ ที่เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมีคะแนนเฉลีย่มากกว่า  3.50  จาก
คะแนนเตม็  5 

2. มีรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครัง้ 

ด าเนินโครงการ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เบิกจ่ายอยู่ใน
งบประมาณที่
ก าหนด 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 7.2     สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
  14.1 สรุปรายงานโครงการ 
  14.2 แบบประเมินโครงการ 
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15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังขาดการติดตามผล และ

ความต่อเนื่องกันในแต่ละเดือน 
1. กระตุ้นให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้ากขึ้น เช่น ทาง Blog 

ในเวบไซต ์
2. การจัดกิจกรรมทุกเดือน ท าให้รูปแบบในการจัด

กิจกรรมอาจมีความซ้ าซาก 

2. แต่ละงานท่ีเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ต้องหารูปแบบการ
จัดกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีจะท าให้ได้รับความสนใจมากขึ้น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ ภ.113 
  ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 56 .........-............) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1โครงการสอดคล้องกับพันธกิจหลกั 

 การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง(ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
 การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่...2.....มาตรการ 2.2.4 )    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
  ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ .........มาตรการ..........)   

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  กลยุทธ์ที ่1.4,1.5 มาตรการที ่1.4.2, 1.5.1   
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  กลยุทธ์ที่  6.2  มาตรการที่  6.2.4   
3.3  อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

  มี          ไม่ม ี
 

4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ผู้ก ากับดูแล รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3 ผู้รับผิดชอบ นางจิตตรีพร คล้ายแท้   โทร.3647 

       4.4 ผู้ประสานงาน  นางสาวปัทมา ทับทิมทอง โทร. 3647 นายเอกชัย ค าหว่าง โทร.3616 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
การศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ก าหนดแผนการศึกษาช้ันปีที่ 6 ให้

นิสิตทุกคนต้องฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม วิชาบังคับ 4 วิชา วิชาเลือก 2 วิชา วิชาละ 6 หน่วยกิต  ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาละ 6 สัปดาห์ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี โดย นางจิตตรีพร คล้ายแท้ เป็นได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ติดตาม รวบรวม แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานท่ีอาจารย์แหล่งฝึกประเมินนิสิต แล้วน ามากรอกคะแนน ซึ่ง
แต่ละรายวิชาจะมีแบบประเมิน ไม่น้อยกว่า 5 ชุด ประกอบด้วย  แบบประเมินความประพฤติและทัศนคติ (12 ข้อ)  
แบบประเมินทักษะและ องค์ความรู้ (29 ข้อ)  แบบประเมินการน าเสนอกรณีศึกษา (18 ข้อ >2 ชุด)  แบบประเมิน
การน าเสนอและวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (19 ข้อ>2 ชุด) แบบประเมินการให้ความรู้บุคลากรในองค์กร (13 ข้อ)  
ซึ่งในแบบประเมินแต่ละชุด อาจมีการให้คะแนนมากกว่า 1 ครั้ง และในรายละเอียดของแบบประเมินแต่ละชุด จะมี
การแยกคะแนนแต่ละส่วนแตกต่างกัน ซึ่งท าให้การค านวณคะแนนมีความซับซ้อน  
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และจากผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา พบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปัญหาความ
ล่าช้าในการติดตาม รวบรวมแบบประเมินจากนิสิต และแหล่งฝึก การกรอกคะแนนผิดพลาด การค านวณคะแนน
ผิดพลาดการกรอกคะแนนไม่ตรงกับนิสิตฝึกปฏิบัติงานและปัญหาการรายงานผลการเรียนผิดพลาด ซึ่งปัญหาดังกล่าว
นับเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผลเสียต่อนิสิตที่รับรายงานผลการเรียนท่ีไม่ถูกต้อง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่พบ และจากสถานการณ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน จึงมี
ความพร้อมที่จะพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา และ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และให้การรายงานผลการเรียนมีความเที่ยงตรง และน่าเช่ือถือ เป็นที่ยอมรับของ
นิสิต และอาจารย์แหล่งฝึก 

 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการประมวลผลการฝึกปฏิบัติงาน 
6.2 เพื่อศึกษาระบบการประมวลผลคะแนนการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 
6.3 เพื่อพัฒนาระบบการประมวลผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 
6.4 เพื่อประเมินการใช้ระบบประมวลผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 
6.5 เพื่อแสดงผลงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน วาระครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 พัฒนาโปรแกรมประเมินผลการฝกึปฏิบัติบริบาลเภสัชกรรม จ านวน 8 วิชา  
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1 199611 Alternative Medicine 
2 199651 Medicine 

3 199652 Drug Information Service 
4 199653 Community Pharmacy 

5 199654 Ambulatory Care 
6 199655 Pharmaceutical Care in Special Group  

(Oncology  Nutrition  Pediatric  Surgery  Infectious  Warfarin) 
7 199656 Advanced Pharmaceutical Care  

(Oncology  Nutrition  Pediatric  Surgery  Infectious  Warfarin) 

8 199658 Clinical Pharmacokinetics 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 
1.1 ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบตัิ  รองคณบดีพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสรมิประสบการณ์ 
1.2 ผศ.อรรถวิทย์  สมศิริ  ผู้ช่วยคณบดี รับผดิชอบงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.3 ผศ.อภิรักษ์  วงศ์รตันชัย  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาบริการสารสนเทศทางยา 
1.4 นายเอกชัย  ค าหว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3) ร่างรูปแบบ โครงสร้าง และรายละเอียดของฐานข้อมูล 
4) ประชุมผูเ้กี่ยวข้องและน าเสนอรา่งรูปแบบฯ ครั้งท่ี 1 
5) แก้ไขร่างรูปแบบฯครั้งที่ 1 ส่งให้ผูเ้ขียนโปรแกรม 
6) ประชุมพิจารณาโปรแกรม และแก้ไข ครั้งท่ี 1  
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7) ประชุมพิจารณาโปรแกรม และแก้ไข ครั้งท่ี 2 
8) ทดสอบการใช้งานโดยอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารย์แหล่งฝึกภายในคณะฯ 
9) ประชุมพิจารณาโปรแกรม และแก้ไข ครั้งท่ี 3 
10) ทดสอบการใช้งานโดยอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารย์แหล่งฝึก จากภายในและภายนอกคณะฯ 
11) การเผยแพร่และใช้จริง จะเริ่มในปีการศึกษา 2557 

7.3 การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี
  มี โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
    เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
    ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณทั้งสิ้น  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้
 1.เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา  หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 2. เงินจากแหล่งอื่น จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รายได้ 
แหล่งอื่น 

(วิจัยสถาบัน) 
1.ค่าตอบแทนผู้เขียนโปรแกรม 
2.ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 

30,000 
  

 
10,000 

รวม 30,000 10,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 40,000 บาท  

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2557 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

  

        

   

ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. จัดท าแบบส ารวจความต้องการใช้ฐานข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
2. ร่างรูปแบบ โครงสร้าง และรายละเอียดของฐานข้อมูล 
3. ประชุมผูเ้กี่ยวข้องและน าเสนอรา่งรูปแบบฯ ครั้งท่ี 1 
4.  แก้ไขร่างรูปแบบฯ ครั้งท่ี 1 ส่งให้ผู้เขียนโปรแกรม 
5. ประชุมพิจารณาโปรแกรม และแก้ไข ครั้งท่ี 1 
6. ประชุมพิจารณาโปรแกรม และแก้ไข ครั้งที่ 2 

 

 

 

 

    

ขั้นสรุปและประเมินผล  (C) 
1. ทดสอบการใช้งานโดยอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

แหล่งฝึก ภายในคณะฯ 
2. ประชุมพิจารณาโปรแกรม และแก้ไข ครั้งท่ี 3      
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2557 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ทดสอบการใช้งานโดยอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

แหล่งฝึกจากภายในและภายนอกคณะฯ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2558) 
2. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน      

   

 

10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 วันท่ี  มกราคม 2557 – สิงหาคม 2557 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพของคณะฯ 
11.2 บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ และน าผลงานมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
11.3 ลดการใช้ทรัพยากรของคณะฯ ลดต้นทุนการผลิตเอกสาร  
11.4 ลดความผิดพลาดในการรายงานผลการเรียน 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. จ านวนเอกสารแบบประเมินการฝกึ
ปฏิบัติงานลดลง 

2. ลดการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรอกคะแนน 

ปัญหาการขอแกไ้ขระดับผลการ
เรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานลดลง 
 
 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  7.3          สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
 14.2 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานบริบาลเภสัชกรรม 
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.114 
    ชื่อโครงการ  โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะเภสัชศาสตร ์

  โครงการเดิม/ต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
                     (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 56 ภ. 107) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 

 การผลิตบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

    2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
 การผลิตบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  เป็นเลิศทางการวจิัย      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)    
  ความสมัพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    
  ระบบบรหิารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ 4.3 มาตรการ 4.3.1)   

    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.1  มาตรการที่  1.1.1, 1.1.2, 1.1.3   

    3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  มี          ไม่ม ี

4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายบริหาร 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   คณะเภสัชศาสตร ์
4.3 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนาคณุภาพ    
4.4 ผู้ประสานงาน   เจ้าหน้าท่ีหน่วยนโยบายและแผน  โทร. 3703-3706 

 
5.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพื่อวางแผนการท างานล่วงหน้าอย่างมีระบบในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยเป็นแผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล้องกั บแผน
ยุทธศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้น 
เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเภสัชศาสตร์จึงเห็นควรจัด
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนฯ และเพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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6.  วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ 2558 โดยบคุลากรทุกภาคส่วนของคณะเภสัชศาสตรม์สี่วนร่วม 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น........60...........คน  ประกอบด้วย 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน..........60........คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ก าหนดหลักเกณฑ์การจดัสรรสัดสว่นงบประมาณในแผนปฏิบตัิการประจ าปี ตามยุทธศาสตรแ์ละจุดเน้นของ
คณะฯโดยไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

2) ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปใีห้หน่วยงานย่อยรับทราบโดยทั่วกัน 
3) ประชาสมัพันธ์ให้เสนอโครงการเขา้แผนปฏิบตัิการประจ าป ี
4) รวบรวมโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5) จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยเน้นการจัดสรร

ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น รวมทัง้พิจารณาสนับสนุนตามผลการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
6) จัดประชุมประชาคมคณะฯ  เพื่อพิจารณาแผนปฏิบตัิการประจ าปี  โดยเปดิโอกาสให้บคุลากรทุกภาคส่วนของ

คณะฯ มีส่วนร่วม 
7)  เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 7,950 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

 
ค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้คณะ 

งบประมาณ
รายได้ 

(ส่วนกลาง) 
1. การประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัท าโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีให้หน่วยงานย่อยรับทราบ 
   - อาหารว่างและเครื่องดืม่ 1 มื้อ x 30 บาท x 20 คน 
2. การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี  (คณะกรรมการบริหาร) 
   - อาหารว่างและเครื่องดืม่ 1 มื้อ x 30 บาท x 15 คน 
   - ค่าอาหารกลางวันหรือเย็น 1 มื้อ x 60 บาท x 15 คน 
3. การประชุมประชาคมคณะฯ  เพื่อพิจารณาแผนปฏิบตัิการประจ าปี   
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 30 บาท x 50คน 
   - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 60 บาท x 50คน 

  
 

600 
 

450 
900 

 
3,000 
3,000 

 

รวม  7,950 - 
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 7,950  (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประสานงานเพื่อวางกรอบการ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2558 

2. วางแผนจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของคณะฯ 
และผู้ก ากับยุทธศาสตร ์

3. ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จัดท าโครงการ
เข้าแผนปฏิบตัิการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณา

อนุมัติโครงการและงบประมาณ 
2. สรุปและจดัท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2558 เสนอ
ผู้บริหารและผู้ที่เกีย่วข้อง 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ประเมินความคดิเห็นของบุคลากรต่อ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ
คณะฯ  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานและการจดัท าแผนฯ ในปี
ต่อไป 

            
 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม    มิถุนายน–กันยายน 2557  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะเภสัชศาสตร์มีแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ มหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์องคณะฯโดยบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะเภสัชศาสตร์มสี่วนร่วมในการจัดท า 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
คณะเภสัชศาสตร์มี
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

ผลประเมินความคดิเห็นของบุคลากรต่อการมสี่วน
ร่วม/ความพึงพอใจ/คุณภาพของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558  ไม่ต่ ากว่า  3.5 จาก
คะแนน 5  

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 12, 16.1  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุก ๆ 3 เดือน 
 14.2 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจากแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่เสร็จสมบูรณ ์
 14.3 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพด้วยแบบประเมินการมสี่วนร่วม/ความพึงพอใจ/คุณภาพของแผนปฏบิัติการ  
              ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 14.4 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงเวลาด้วยก าหนดการจดัโครงการ 
 14.5 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงต้นทุนด้วยรายงานการเงินของโครงการ 
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการปรับ
เพิ่มกระบวนการ/ปฏิทินการจัดท าแผน 

ก าหนดขั้นตอนท่ีชัดเจน  และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารฯ และ คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

2. การประเมินผลตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อน ามาใช้
ในการวางกรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ยังไมเ่สร็จ
สมบูรณ/์ไม่ชัดเจน 

น าผลประเมินตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ (เท่าท่ีม/ี
ด าเนินการแล้ว)  มาสรุปและหาวธิีวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อ
น ามาใช้ในการวางกรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
ต่อไป- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.115 
    ชื่อโครงการ  โครงการประเมิน/ตรวจสอบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) คณะเภสัชศาสตร์ 

รอบการประเมินปีการศึกษา 2556 
  โครงการเดิม/ต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
 (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.108) 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 

 การผลิตบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

    2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
 การผลิตบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)                
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ 4.5 มาตรการ 4.5.3)   
    3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.3  มาตรการที่  1.3.2   
    3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

  มี          ไม่ม ี
4.  ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายบริหาร 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   คณะเภสัชศาสตร ์
4.3 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนาคณุภาพ    
4.4 ผู้ประสานงาน   เจ้าหน้าท่ีหน่วยประกันคณุภาพ  โทร. 3703-3706 

 
5.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ด าเนินการจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่ 47  48  49  และ 50  และตามนโยบาย
ของทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนปัจจุบัน  คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการจัดระบบ  กลไก  และ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  หนึ่งในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว คือ การจัด
กิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์  ประเมินตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาตามตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และรายมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิตมาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษามาตรฐานการบริหารจัดการการอุดมศึกษาด้านธรรมาภิบาล    และ
มาตรฐานด้านการสอนและพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ละสงัคมแห่งการเรียนรู้เพื่อน าข้อมูลย้อนกลับจากผู้ประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฯ ต่อไป 
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6.  วัตถุประสงค ์
เพื่อรับการตรวจประเมินผลการประกันคณุภาพการศึกษาคณะเภสชัศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  64  คน  ประกอบด้วย 
  ผู้ประเมินภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย จ านวน  4  คน 
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน  60  คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ผู้ประเมินตรวจสอบการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร์ โดยระบบ CHE QA online  สัมภาษณ์ 

สงัเกตการณ์การเรยีนการสอนและการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ 
2) ประเมินคุณภาพการศึกษา 
3) สรุป/รายงานผลการประเมินต่อคณะฯ และมหาวิทยาลยั 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 42,320 บาท (สี่หมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
ดังนี ้

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน 
 - ผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
     (250 บาท x 6ช.ม. x 2วัน x 2 คน = 6,000 บาท) 
 - ผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
     (500 บาท x 6 ช.ม. x 2วัน x 2คน = 12,000บาท) 

  
18,000 

 

2. ค่าเดินทางผู้ประเมินภายนอก 2คน  12,000  
3. ค่าที่พักผู้ประเมินภายนอก (2คน x 2 คืน x 1,200บาท)  4,800  
4. ค่าอาหารกลางวัน(6คน x 2มื้อ x 100บาท)  1,200  
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ประเมินและคณะกรรมการ (4 มื้อ x 6 คน 

x 30 บาท) 
 720  

6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เขา้ร่วมโครงการ (2 มื้อ x 60คน x 30บาท)  3,600  
7. ค่าเลี้ยงรับรอง  2,000  

รวม  42,320  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 42,320 (สี่หมืน่สองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
วางแผนการด าเนินการรับการตรวจ
ประเมิน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดต่อผู้ประเมินและประสานงานการ

เดินทางและที่พัก 
2. จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ เอกสาร 
3. ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทราบ และ

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
เตรียมรับการประเมิน 

4. รับการตรวจประเมินผลการประกนั
คุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
ปี 2555 

5. จัดท ารายงานผลการประเมินโดยผู้
ประเมิน  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C) 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง/
ตรวจสอบ (SAR/CAR) เสนอต่อ
คณะกรรมการคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
แจ้งให้ผู้ที่รับผดิชอบงานด้านต่าง ๆ ให้
ทราบและน าผลการประเมินมาปรบัปรุง
และพัฒนารายองค์ประกอบ 

            

 
10  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  30-31 กรกฎาคม 2557 
 10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม   ห้องประชุมไชยานภุาพ 6  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        11.1  คณะเภสัชศาสตรไ์ดร้ับการตรวจตดิตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
        11.2  คณะเภสัชศาสตร์มีขอ้มูลย้อนกลับจากคณะกรรมการ เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะฯ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. รายงานการประเมินตนเองของ
คณะเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 
2556 

2. รายงานการประเมิน/ 
ตรวจสอบของคณะเภสัช-
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

ระดับคะแนนจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะฯ บรรลุ
เป้าหมายและ KPIs ของ
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ  

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 15  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 9.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุก ๆ 3 เดือน 

14.2 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจากรายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556และรายงาน
การประเมิน/ตรวจสอบของคณะเภสัชศาสตร์  ปีการศึกษา 2556 

 14.3 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพด้วยระดับคะแนนจากการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ 
 14.4 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงเวลาด้วยก าหนดการจดัโครงการ 
 14.5 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงต้นทุนด้วยรายงานการเงินของโครงการ 
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ยังมีความเข้าใจร่วมกันไม่ชัดเจนในค าอธิบายเกณฑ์  
สมศ. ของระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 

ศึกษาและท าความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยในเรื่องเกณฑ์
การพัฒนาตัวบ่งช้ีและการใช้ข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลยั 
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 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.116 
    ชื่อโครงการ  โครงการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์ รอบการประเมิน 
 ปีการศึกษา 2556 

  โครงการเดมิ/ต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
            (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 56 ภ.109) 

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 

 การผลิตบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

    2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
 การผลิตบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)              
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ...........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ 4.5 มาตรการ  4.5.3)   
    3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.3  มาตรการที่  1.3.2   
    3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

  มี          ไม่ม ี
4.  ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายบริหาร 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   คณะเภสัชศาสตร ์
4.3 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนาคณุภาพ    
4.4 ผู้ประสานงาน   เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคณุภาพ  โทร. 3703, 3706 

5.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยได้รับ

การประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ทุกปีการศึกษา และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดคุณภาพ
ในระดับคณะนั้น สืบเนื่องจากความเข้มแข็งและผลการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพของหน่วยงานย่อย อันประกอบด้วย ภาควิชา 
ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานย่อย อีก 2 หน่วยงาน คือ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และ
สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ซึ่งเริ่มรับการประเมินฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา  ดังนั้นการจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพหน่วยงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์ รอบการประเมินปีการศึกษา 2556 ขึ้น  จะให้เกิดกระบวนการ
บริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ ส่งผลให้เกิดคุณภาพในองค์รวมระดับคณะต่อไป     
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6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อให้หน่วยงานย่อยในคณะเภสชัศาสตร์ ได้น าระบบประกันคณุภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.2 เพื่อให้หน่วยงานย่อยในคณะเภสชัศาสตร์ ได้จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) 

ปีการศึกษา 2556 
6.3 เพื่อตรวจตดิตามและประเมินผลการประกันคุณภาพหน่วยงานย่อยในคณะเภสัชศาสตร์ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 93  คน  ประกอบด้วย 

- หัวหน้าภาควิชา และคณาจารยภ์าควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  จ านวน  20 คน 
- หัวหน้าภาควิชา และคณาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  จ านวน  10 คน 
- หัวหน้าภาควิชา และคณาจารยภ์าควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  จ านวน  10  คน 
- ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และบุคลากร จ านวน 5 คน 
- หัวหน้าสถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ และบุคลากร จ านวน 5 คน 
- หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ และบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 40 คน 
- คณะกรรมการประเมินภาควิชา/สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน/Cosnat และส านักงานเลขานุการคณะ

เภสัชศาสตร์  หน่วยงานละ  3-4  ท่าน  
    7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ประเมินคุณภาพฯ จากฐานข้อมลู SAR online : http://demo.nu.ac.th/webqa2 
2) ตรวจสอบ/ประเมินเพิ่มเติมจากเอกสารหลักฐาน 
3) สังเกตการณ ์
4) สัมภาษณ ์

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

ค่าใช้จ่าย งบประมา
ณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน  
   - ช่ัวโมงละ 250 บาท x 6 ช่ัวโมง x 3 วัน x 3คน (สนง.เลขาฯ, สถาน) 
     =13,500บาท 
   - ช่ัวโมงละ 250 บาท x 6 ช่ัวโมง x 2 วัน x 4 คน (ภาควิชา) = 12,000 บาท 

 25,500  

2. ค่าอาหารกลางวันผูป้ระเมินและคณะกรรมการ (5 มื้อ x 100 บาท x 5 คน)  2,500  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ประเมินและบคุลากร 
    (10 มื้อ x 30 บาท x 10 คน) 

 3,000  

4 .ค่าวัสดุและค่าเอกสาร  1,000  
รวม  32,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 32,000 (สามหมืน่สองพันบาทถว้น) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน(P) 
วางแผนการด าเนินการตรวจประเมิน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ติดต่อผู้ประเมิน/ประสานงานหน่วยงาน  
   ย่อย 
2.จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ และประสาน   
  งาน หน่วยงานย่อยเกี่ยวกับเอกสาร  
   ต่าง ๆ 
3.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ   
   ประสานงานกับหน่วยงานย่อยและผู้ที่  
   เกี่ยวข้องในการเตรียมรับการประเมิน 

            

   รับการตรวจประเมินผลการประกัน  
   คุณภาพการศึกษา หน่วยงานยอ่ย ปี   
   2556 
4.จัดท ารายงานผลการประเมินโดยผู้  
   ประเมิน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C) 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ 
(SAR/CAR) หน่วยงานย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ   

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
แจ้งให้ผู้ที่รับผดิชอบงานด้านต่าง ๆ ให้ทราบ
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
รายองค์ประกอบ 

            

 
10  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม 

- ประเมินส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  ธันวาคม 2556 
- ประเมินภาควิชาพร้อมกัน 3 ภาควิชา  ประกอบด้วย ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ภาควิชาเภสัชเคมีและ

เภสัชเวท และภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  มิถุนายน 2557 
- ประเมินสถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ  มิถุนายน 2557 
- ประเมินสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  มิถุนายน 2557 

       10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม    
- ห้องประชุมไชยานภุาพ 6คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 6 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
- สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 หน่วยงานย่อยในคณะเภสัชศาสตร์ มีการน าระบบประกันคณุภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นส่วนหน่ึงของงาน

ประจ า 
11.2 หนว่ยงานย่อยในคณะเภสัชศาสตร์ มีการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) 

ในทุกปีการศึกษา 
11.3 หน่วยงานย่อยในคณะเภสัชศาสตร์ไดร้ับการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคณุภาพ 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ของหน่วยงานย่อย ปีการศึกษา 
2556 

2. รายงานผลการประเมิน/ตรวจสอบ 
(CAR) ของหน่วยงานย่อย ปี
การศึกษา 2556 

ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาหน่วยงานย่อย  ใน
ระดับดี หรือ 3.50 ข้ึนไป (จาก
คะแนนเตม็ 5) และเพิ่มขึ้น 0.25 
คะแนนทุกป ี

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 15  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 9.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุก ๆ 3 เดือน 

14.2 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจากรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 
2556และรายงานการประเมิน/ตรวจสอบของหน่วยงานย่อย  คณะเภสัชศาสตร์  ปีการศึกษา 2556 

 14.3 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพด้วยระดับคะแนนจากการประเมนิคุณภาพการศึกษาหน่วยงานย่อย 
 14.4 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงเวลาด้วยก าหนดการจดัโครงการ 
 14.5 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงต้นทุนด้วยรายงานการเงินของโครงการ 
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. ตัวบ่งช้ีที่รับการประเมินยังไม่สะทอ้นการ

ปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมวงจรการพฒันาและยัง
ไม่ครอบคลุมพันธกิจท่ีส่งผลต่อคณะฯ ใน
ภาพรวม 

1. ควรมีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อก าหนดตัวบ่งช้ีที่รับการประเมินที่
สะท้อนการปฎิบัติงานจริงมากข้ึน  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.117 
    ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะฯ และหน่วยงานย่อย               

 คณะเภสัชศาสตร ์
  โครงการเดิม/ต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
 (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.110) 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 

 การผลิตบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

    2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
 การผลิตบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ...........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ...........)               
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ...........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ 4.5  มาตรการ 4.5.3)   
    3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.3  มาตรการที่  1.3.2   
    3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
       มี          ไม่ม ี  
4.  ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายบริหาร 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยประกันคณุภาพ  งานนโยบายและแผนคณะเภสัชศาสตร์ 
4.3 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนาคณุภาพ    
4.4 ผู้ประสานงาน   เจ้าหน้าท่ีหน่วยประกันคณุภาพ  โทร. 3703-3706 

5. วัตถุประสงค ์
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญอันหนึ่งในระบบการศึกษาไทย  ซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เมื่อปีพ.ศ. 2553 หน่วยงานท่ีควบคุมก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาได้มีการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติ งานราชการ  ดังนั้น ในปี
การศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาโครงสร้างและระบบการด าเนินงาน  ระบบการติดตามตรวจสอบ  แนวทางปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
และความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในคณะฯ  เพื่อให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ระบบดังกล่าวในการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สม
ศ.) อันจะท าให้บัณฑิตเภสัชศาสตร์มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง  
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6. วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ และหน่วยงานย่อย คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มคีวามทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ระบบดังกล่าวในการผลักดันใหเ้กิดการ
พัฒนาองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) อย่างต่อเนือ่ง 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
    7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น........30..............คน  ประกอบด้วย 
   อาจารย์/บุคลากร   จ านวน..........30...........คน 
    7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา   

2) ประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวน ปรบัปรุงตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพของระดับหน่วยงานย่อย  
3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการงานประกันคณุภาพของฝ่ายตา่ง ๆ เป็นระยะ 
4) จัดท าบอร์ดประชาสมัพันธ์/website เพื่อให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสติ อาจารย์ และ

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  
5) ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์และหาแนวปฏิบัติที่ดดี้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6) คัดเลือก/มอบรางวัลส าหรับแนวปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรมดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
7) ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของระดับหน่วยงานย่อย และระดับ

คณะและเตรียมพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับคณะฯ และหน่วยงานย่อย (15คน x 30 บาท x 7มื้อ) 

 3,150  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์
และหาแนวปฏิบัติที่ดดี้านการประกันคุณภาพ (15คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

 450  

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ และเตรียมพร้อมเพื่อรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (15 คน x 30 บาท x 2มื้อ) 

 900  

4. รางวัลส าหรับแนวปฏบิัติที่ด/ีนวัตกรรมด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  3,000  
รวม  7,500  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 7,500 (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ก าหนดวาระการประชุมและส่งข้อมูลผลการ
ประเมินงานด้านการประกันคณุภาพและ
เอกสารต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพคณะเภสัชศาสตร์ก่อนประชุม 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานย่อย และคณะฯ 
2. พิจารณาตัวบ่งช้ี และตั้งค่าเป้าหมายด้าน
คุณภาพของหน่วยงานย่อย และคณะฯ ตาม
ตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ 
3.  ประชุมชี้แจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์คุณภาพ 
ตามมาตรฐานของ สกอ. และสมศ. ท่ี
เกี่ยวข้องและปรับปรุงการจดัเก็บข้อมูล
คุณภาพ 
4. ติดตาม ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล
การด าเนินการงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานย่อย และฝ่ายต่าง ๆ ของระดับ
คณะฯ 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการประกันคณุภาพ 
6.จัดท ารายการการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และ
เตรียมพร้อมตรวจรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานย่อย และคณะฯ ตามแผนงาน
ประกันคณุภาพ  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับ
คณะฯ ต่อไป 

            

 
10  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 101.  วัน  เวลา และสถานท่ีในการด าเนินการ :   ปีงบประมาณ 2556 
 10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม      คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาคณะฯ  ได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
11.2  คณะฯ สามารถน าผลประเมินคณุภาพไปใช้ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  
11.3    บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น 

  
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- มีประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก
หน่อยงานย่อย 

- มีการจัดท าบอร์ด
ประชาสมัพันธ์/website เพื่อให้
ความรู้ด้านการประกันคณุภาพ
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

-  ระดับคะแนนจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานอยู่ในระดับดี  หรือ
คะแนน 3.50 ข้ึนไป 
-  ระดับคะแนนจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะฯ ทั้งตามเกณฑ์
สกอ. และ สมศ. มรีะดับ
คะแนนอย่างน้อย 4.00  
เป็นไปตามเป้ามหมายและ 
KPIs ของแผนยุทธศาสตร์ 
(ตัวช้ีวัดที่ 1) 

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 15  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 9.1  สงป.   ตัวช้ีวัดที.่................ 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุก 3 เดือน 
 14.2  ประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจากรายงานการประชุม  รายงานโครงการ  บอร์ดประชาสมัพันธ์/website 
 14.3  ประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากระดบัคะแนนจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 14.4  ประเมินตัวช้ีวัดเชิงเวลาด้วยก าหนดการจัดโครงการ 
 14.5  ประเมินตัวช้ีวัดเชิงต้นทุนดว้ยรายงานการเงินของโครงการ 
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. บุคลากรในองค์กรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. และ สมศ. 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน สกอ. และ สมศ.แก่บคุลากรทุกระดับในคณะฯ 
อย่างสม่ าเสมอ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.118 
  ชื่อโครงการ   การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมติรเภสชักรรมปฏิบตัิ 
    โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ....-......) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
    การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
    การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
    ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที ่4   มาตรการ 4.1.1 )   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.6  มาตรการที ่ 1.6.1, 1.6.2   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี          ไม่ม ี  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร. นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ  โทร. 055-961822 
  ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง  โทร. 055-961810 
  ดร.ด ารงศักดิ์ เป๊กทอง โทร. 055-961833 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางนงนุช โมราราย และนางสาวศศิลดา   โทร. 055-963656 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เป็นภาควิชาที่มีจ านวนอาจารยม์ากกว่า 30 คน  และการที่มีรายวิชาที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
วิชาหลัก ได้แก่ เภสัชกรรมคลินิก เภสัชวิทยา และเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ ท าให้การบริหารจดัการการเรียน
การสอนส่วนใหญ่ เป็นการด าเนินการโดยคณาจารย์ของแตล่ะกลุ่มวิชา ดังนั้น นอกเหนือจากการประชุมและสัมมนา
ภาควิชา โอกาสที่คณาจารย์ทั้งหมดจะได้ท าร่วมกิจกรรมกันจึงมไีมม่ากนัก รวมทั้งห้องพักอาจารย์ในปัจจุบันมีท้ังหมด 3 
ห้อง จึงยิ่งท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ลดน้อยลง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในภาควิชา รวมทั้งเป็นการ
เปิดโอกาสให้คณาจารย์ทั้ง 3 กลุ่มวิชาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งกิจกรรมกีฬา
โบว์ลิงนี้ เป็นเกมส์กีฬาท่ีมีความสนุกสนาน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และไม่ยากเกินไปในการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้น  การ
จัดเป็นการแข่งขันกีฬาและมรีางวลั จะเป็นการเพิ่มความสนุกสนานของการเล่นกีฬา ก่อให้เกิดพลังความสามัคคีของเพื่อน
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ร่วมทีม และเป็นการฝึกการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  นอกจากเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์
ในภาควิชาแล้ว การเล่นกีฬาโบว์ลิงยังเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดที่อาจเกิดจากการท างานหรือการ
ด าเนินชีวติได้  แม้ว่าการเล่นโบว์ลิงในโครงการนี้ จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ไม่อาจเห็นผลของการเป็นการออกก าลังกาย
เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพทางกายได ้ แต่ก็จะท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส าคัญของการมีร่างกายที่มีความพร้อม
ต่อกิจกรรมที่ต้องใช้พลังของร่างกายได ้

 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1  เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคณาจารย์/บุคลากรในภาควิชา 
6.2  เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท างานประจ าและการด าเนินชีวิต 
6.3   เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคญัของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมคีวามพร้อม 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้นประมาณ 45 คน ประกอบด้วย 
       อาจารย ์(รวมอาจารย์แหล่งฝึก) จ านวน 43 คน  
   เลขาภาควิชา    จ านวน 2 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) จัดท าเสื้อยดืโปโลส าหรบัอาจารย/์บุคลากรในภาควิชาเพื่อใช้ในการแข่งขัน 
2) แบ่งทีมนักกีฬา ท าการฝึกซ้อม (ก่อนแข่งขัน) และด าเนินการแข่งขนั 
3) แจกรางวัลผู้ชนะและรางวัลพิเศษต่างๆ 
4) รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  46,000  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

เงินรับฝากรายได้ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จ านวน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
แหล่งอื่น  

เงินแพทย์ชนบท 
 

1. ค่าเสื้อยืดนักกีฬา (45 ตัว x 300 บาท)   13,500 
2. ค่าอาหาร(เย็น)และเครื่องดื่ม (45 คน x [150+30] บาท)   8,100 
3. ค่าของรางวัลและเงินรางวัลในการแข่งขัน   19,500 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสมัพันธ์และจดัโครงการ   4,900 
รวม   46,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 46,000  บาท 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินการจดัทีมในการ

แข่งขัน 
2. ประชุมจัดท าเสื้อยืดโปโล (ออกแบบและตดิต่อ

รา้น) 

 

           

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ประชาสมัพันธ์และส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3. จัดท าเสื้อยดืโปโลแจกผู้ร่วมโครงการ 
4. จัดการแข่งขันโบว์ลิง 

   

         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประเมินและสรุปผลการด าเนินการจัดการ

แข่งขันฯ 
2. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

  
  

        

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
น าผลการด าเนินโครงการไปปรับปรุงส าหรบัการ
จัดครั้งต่อไป 

            

 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม   มกราคม 2557 เวลาประมาณ 16:00-20:00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  ลานโบว์ลิง Lotus Supermarket จ.พิษณุโลก 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  คณาจารย์/บคุลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
11.2  คณาจารย์/บคุลากรใส่ใจดแูลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองเพิ่มขึ้น 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนอาจารย/์บุคคลากรที่
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
80% ของเป้าหมาย 

ผลการประเมินความพึง
พอใจของโครงการ ไม่น้อย
กว่า 3.5 (จาก 5) 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                  ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ ................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่ ................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1.  รายงานความก้าวหน้าต่อภาควิชาและกรรมการประจ าคณะ ทุก 3 เดือน  
      14.2.  ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามที่คาดไว ้ 1. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมภาควิชา 

2. ส ารวจผูเ้ข้าร่วมโครงการล่วงหน้า เพื่อก าหนดวันท่ีทุกคนสามารถ
เข้าร่วมได ้

2. การบาดเจ็บ/ปวดกล้ามเนื้อจากการออกก าลัง
แขนมากไป(ส าหรับผู้ที่ไมค่่อยได้ออกก าลังกาย) 

1. มีการกระตุ้นเตือนให้มีการเตรยีมร่างกายให้พร้อมด้วยการออก
ก าลังกายก่อนการแข่งขัน 

2. จัดการแขง่ขันเป็นทีมเพื่อสลับกันเล่น ไม่ให้แต่ละคนออกก าลัง
ติดต่อกันนานเกินไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.119 

ชื่อโครงการ  โครงการซ่อมบ ารุงอาคาร ระบบไฟฟ้าและหลังคา คณะเภสัชศาสตร์เพื่อลดอุบตัิภัยของนิสติและ
 บุคลากร ประจ าปี 2557  
    โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่

       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ............-.............) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
    การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
    การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
    ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที ่4.2  มาตรการ 4.2.6)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1, 2  กลยุทธ์ที ่ 1.6, 2.5  มาตรการที่ 1.6.4, 2.5.1  
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี          ไม่ม ี  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   คณะเภสัชศาสตร์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร   โทร. 3683 . 
4.4  ผู้ประสานงาน        หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 3636 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์มีระยะเวลาการด าเนินงานจนถึงปัจจุบันรวม 20 ปี ท าให้อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของอาคารและบริเวณโดยรอบช ารุดเสื่อมโทรมอย่างมากตามลักษณะการใช้งานจริง จึงเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบตัิภัยและอัคคภีัย ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ทางกายภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม และการซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี ให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้การไดด้ี ในปีงบประมาณนี้มุ่งปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลกั และหลังคาของอาคารทั้งหมด ซึ่งนับว่ามีบทบาทส าคญั
อย่างยิ่งในการที่จะส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ลดอุบัตภิัยต่างๆและความเสีย่งต่อร่างกายของ
นิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ ถือเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตบณัฑติที่มีคุณภาพตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ด้านการผลติบัณฑติที่มีคณุภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางกายภาพ ด้านการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธ์ิผล  
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อซ่อมบ ารุง ปรับปรุงอาคาร ระบบไฟฟ้าหลักของอาคาร 1, 2, 3, และ 6 

6.2 เพื่อซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนหลังคา กระเบื้องหลังคา ฝ้าใต้หลังคาและเชิงชายทั้ง 6 อาคารให้อยู่ในสภาพดี ป้องกัน
น้ ารั่วซึมฝ้าเพดานทั้งหมด 

6.3 เพื่อซ่อมบ ารุงและปรับพ้ืนท่ีและหลังคาโรงจอดรถของคณะเภสัชศาสตร์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ลดอุบัติภัยที่
อาจเกิดขึ้นต่อนิสติและบุคลากรทีใ่ช้บริการ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........620..........คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน.......1.20  .......คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน........480  .......คน 
    อื่นๆ บุคลากรหน่วยงานอ่ืนๆ. จ านวน.........20.............คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 - ส ารวจและซ่อมบ ารุง ตัวอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค หลังคา และโรงจอดรถ คณะ
เภสัชศาสตร์ให้ใช้งานได้อย่างดี  
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อืน่ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  26,980,000.00 บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น  
รายได้จากส่วนกลาง

(มหาวิทยาลัย) 
1. ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลกั (mainlines) และระบบจ่าย
ไฟฟ้าย่อย ส าหรับอาคาร 1,2,3 และ 6 (ตามรายละเอียดแนบ) 

  4,000,000.00 

2. ค่าจ้างรื้อและซ่อมแซมหลังคา ฝ้า และเชิงชายอาคาร อาคาร
ละ 6 อาคาร (ตามรายละเอยีดแนบ) 

  19,380,000.00 

3. ค่าจ้างท าหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์นสิิตเภสัชศาสตร์หลัง
อาคาร 2 

  400,000.00 

4. ค่าจ้างรื้อถอนและปรับปรุงโรงจอดรถหลังอาคาร 5   3,200,000.00 
รวม   26,980,000.00 

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) ยี่สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมืน่บาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมส่วนงานย่อยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
2. ก าหนดผู้ปฏิบัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการจ้างและซ่อมบ ารุง 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปรายงานโครงการ 
2. ประเมินผลความพึงพอใจการจัด

โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
รวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอการ
ปรับปรุงตอ่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1   วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
10.2   สถานท่ี คณะเภสัชศาสตร์  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 อาคารสถานท่ี ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง หลังคาอาคาร และโรงจอดรถ ที่ท าการซ่อมบ ารุงอยู่ในสภาพที่ยงั
สามารถใช้การได้ถึงใช้การได้ด ี 

11.2 ไม่มรีายงานอุบัติการณร์ะดบัร้ายแรงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพยส์นิ 
11.3 บุคลากรและนสิิตคณะเภสัชศาสตร์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีสุขอนามัย 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
กิจกรรมการซ่อมบ ารุงแล้ว
เสร็จร้อยละ 80 

1. ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่า 3.5 จากคะแนน 5 

2. ไม่มรีายงานอุบัตภิัย อัคคีภัย และการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยส์ิ้นของนิสิตและ
บุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ ที่มา
ใช้บริการในคณะเภสัชศาสตร ์

ด าเนินโครงการ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เบิกจ่ายอยู่ใน
งบประมาณที่
ก าหนด 

หมายเหตุ : - เชิงปริมาณ หากวดัจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
              - เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ได้รับของ  
                               ผู้เข้าร่วมโครงการ ใหร้ะบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2.8, 7.4............  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1  สรุปรายงานโครงการ 
 14.2  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
กิจกรรมการซ่อมบ ารุงไดร้ับอนุมัตเิงินและ
ด าเนินการไม่ถึงร้อยละ 80   

1. จัดท าโครงการต่อเนื่องเพื่อให้มีการซ่อมบ ารุงแล้วเสร็จ 
2.  มีมาตรการติดตามความเสี่ยงและอุบัตภิัย อัคคีภัยในคณะฯ และ

มีการรายงานให้ทราบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความ
เสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.120 
  ชื่อโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ 
    โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ..........ภ.121..............) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
    การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
    การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
    ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.6  มาตรการที ่ 1.6.1  
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี          ไม่ม ี  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   คณะเภสัชศาสตร์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์ ดร.อรนันท์ เกิดพินธ์  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   โทร. 0-5596-1834 
4.4  ผู้ประสานงาน   อาจารย์ ดร.อรนันท์ เกิดพินธ์  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   โทร. 0-5596-1834 

 

 5. หลักการและเหตุผล 
สุขภาวะ คือ ความสมบรูณ์ของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เช่ือมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม บุคคลที่มีสมบูรณ์

ด้วยสุขภาวะจะเป็นก าลังส าคัญขององค์กร เนื่องจากมีร่างกายแข็งแรง พร้อมปฏิบัตหิน้าท่ี ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ มีจิตใจสงบ ผ่องใส มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผูร้ับบริการ ตลอดจนมสีติปญัญาดี มสีมาธิ และมี
คุณธรรมจริยธรรม   

โยคะเป็นวิธีหนึ่งทีส่ามารถช่วยสรา้งเสริมสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากมีการฝึกฝนร่างกาย เพื่อให้เกิด
ความแข็งแรง การฝึกควบคมุลมหายใจ ซึ่งเป็นการสร้างสมาธิ ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและปัญญา นอกจากนี้ การฝึกโยคะ
ร่วมกันยังช่วยส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม เพิ่มปฏสิัมพันธ์นอกเวลางานระหว่างเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี 

คณะเภสัชศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากร จึงจัดให้มโีครงการ “โยคะเพื่อ
สุขภาพ” อย่างต่อเนื่อง ปีน้ีเป็นปีท่ีสาม โดยจัดกิจกรรมทุกวันอังคารและพฤหสับดี เวลา 17.00-18.00 น. ที่ห้อง ภ. 5305 
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คณะเภสัชศาสตร ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารยีก์ุล ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ เป็น
อาจารยผ์ู้ฝึกสอนหลัก  
 
6. วัตถุประสงค ์
 ให้บุคลากรทั้งในและนอกคณะเภสัชศาสตร์ได้ฝึกโยคะอยา่งต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 15 คน ประกอบด้วย 
     อาจารย์/บุคลากรทั้งในและนอกคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 15 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

จัดกิจกรรมโยคะทุกวันวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ท่ีห้อง ภ. 5305 
อาคาร 5 คณะเภสัชศาสตร์  โดยมีอาจารยผ์ู้ฝึกสอนหลัก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล ภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ์
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ขอเบิกงบประมาณ แต่ขอรับการสนับสนุนอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคจากคณะเภสัชศาสตร์ คือ ขอให้
ห้อง ภ.5305 อาคาร 5 คณะเภสชัศาสตร์ และขอใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างและพดัลมในห้องดังกล่าว ทุกวันอังคารและ
พฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) - บาท 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุม/รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
โครงการเพื่อวางแผนด าเนินงาน 

 
 

 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ทุกวันอังคาร
และพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. เว้น
วันหยุดราชการ 

  
 

 
 

        
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการตามดัชนีช้ีวัด   
2. ความส าเร็จ จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

            
 
 
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
ประชุม/รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
โครงการเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

            
 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  วันอังคารและพฤหสับดี เวลา 17.00-18.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม   ห้อง ภ. 5305 อาคาร 5 คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาสุขภาวะทุกมิติอยา่งเป็นองค์รวม 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 ของที่ก าหนด 
(ไม่ต่ ากว่า 12 คน) 

2. เปิดรายวิชาเลือกเสรี  
โยคะเพื่อสุขภาพ (ระยะ
ยาว คาดว่าน่าจะเปิดได้
ภายในปีการศึกษา 2557) 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

2. ผู้เรยีนรายวิชา 157431 การดูแล
สุขภาพทางเลือก หัวข้อ โยคะ  มคีวาม
พึงพอใจในการเรียนหัวข้อน้ีอย่างน้อย 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 (ภาคเรียนที่ 2 
การศึกษา 2556)   

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ
(ไม่ใช้เงินงบประมาณ) 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  2.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1  ประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจากใบลงทะเบียน 
      14.2  ประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 14.3  ประเมินตัวช้ีวัดเชิงเวลาด้วยก าหนดการจัดโครงการ 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. ผู้สอนยังขาดความรู้และประสบการณ ์ 1. ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครผูู้สอนโยคะ เพื่อน า

ทักษะทางโยคะมาถ่ายทอดแก่บุคลากรภายในคณะฯ  และ
ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. บางครั้งต้องงดการจัดโครงการเนือ่งจากผู้สอนไม่ว่าง 2. มีผู้สอนทีส่ามารถมาสอนแทนได้  ท าให้ด าเนินโครงการได้
ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการหลักสูตรทีส่่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.201 
    ชื่อโครงการ   โครงการการให้การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
            โครงการเดมิ/ต่อเนือ่ง       โครงการใหม ่
  (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.201) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลิตบณัฑิต              การวจิัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ...........)    
      ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการ 2.2.1)        

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน     (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้   (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
    3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2, 3  กลยุทธ์ที ่2.1, 3.4  มาตรการที่  2.1.6, 3.4.1   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

       มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน 

 มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด 

 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  

4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริการการศึกษา 
4.3 ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     โทร. 3682 
4.4 ผู้ประสานงาน  หัวหน้างานบริการการศึกษา, นางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ์  โทร.3702, 3601 

 
5. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันเปิดรับนิสิตและจัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต แผน ก 
จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชเภสัชกรม
ชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทจ านวนมากในทุกมหาวิทยาลัย ท าให้มีการแข่งขันใน
การรับนิสิตเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโท ของคณะเภสัชศาสตร์ และสนับสนุน
นโยบายในการให้โอกาสทางการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทางคณะเภสัชศาสตร์จึงมีความประสงค์
ขอจัดท าโครงการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก โดยให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนเป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อทุน โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ 
 
6. วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้หลักสูตรปริญญาโท แผน ก คณะเภสัชศาสตร์ มีผู้สมัครเรียนจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
     7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  4  คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต  จ านวน   4  คน 

7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) สนับสนุนค่าธรรมเนียมในการศึกษาแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
2) สนับสนุนค่าครองชีพระหว่างการศึกษา 
3) ติดตามและประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  
4) ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก จะต้องท าสัญญากับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร  

7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
 ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
            เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................ 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  

เงินงบประมาณรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน
การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอน) จ านวน 320,000 บาท (สามแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) สนับสนุนคนละ 80,000 /ปีการศึกษา เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง และค่าครองชีพระหว่าง
ศึกษา 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

เกณฑ์การจัดสรรทุน 
2. ประชาสัมพันธ์การให้ทุน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
สัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปการได้รับทุน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ประเมินผล performance และการ
เรียนผู้ได้รับทุน 

            

 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2556–1/2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้สนใจและมีศักยภาพสูงในการศึกษาต่อได้มีโอกาสศึกษาต่อขั้นปริญญาโท แผน ก ในคณะเภสัชศาสตร์เพิ่มมากข้ึน 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ได้รับทุนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 4 คน 

ได้นิสิตที่มีคุณภาพ การด าเนินการโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกค่าใช้จ่ายใน
โครงการเป็นไปตามแผน 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 2, 3, 4 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1.  จ านวนนิสิตที่ได้รับทุน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      14.2.  ประเมินผลโครงการจากนสิิตที่ได้รับทุน 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

  
1. รหัสโครงการ ภ.202 
   ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
              โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.202) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลติบณัฑิต              การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั     (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่ 2  มาตรการ 2.4.2, 2.4.3)    
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ ....... มาตรการ........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการที่  2.1.6   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

 มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิต
ปัญหา 

 มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     งานบริการการศึกษา 
4.3  ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร. 3682 
4.4  ผู้ประสานงาน     หัวหน้างานบริการการศึกษา, นางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์  โทร. 3702, 3700 

 
5. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และทบวงมหาวิทยาลัยในปี
การศึกษา 2544 จัดให้มีหลักสูตรปรัช สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และในปี 2545 มีหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ต่อมาในปี 2550 มีหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัช
กรรม และสาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและ
วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) และในปี 
2555 เปลี่ยนแปลงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้เหลือ 5 หลักสูตรโดยปรับปรุงเห็นสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชเภสัชกรมชุมชน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

ส าหรับปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดรับนิสิตทั้งในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2555 
และภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2556 จึงได้มีความประสงค์จะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ เพื่อ
เปิดโอกาสให้นิสิตที่เข้าใหม่ในหลักสูตรได้มีโอกาสท าความคุ้นเคยกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับทราบ 
ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตด้วยกันเอง และระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เพิ่มมากขึ้น คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกนี้ข้ึน 

 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศกึษาที่เข้าใหม่ได้รับทราบข้อมูล และท าความรู้จักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.2 เพื่อให้นิสิตได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
6.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตด้วยกัน และนิสิตกับอาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น    80  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต   จ านวน     50  คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน     30  คน 
      7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) ประสานงานเพื่อก าหนดวัน เวลา และรูปแบบการจัดโครงการ 

2) ด าเนินโครงการปฐมนิเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
3) ประเมินผลการด าเนินงาน จัดท าสรุปรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าวัสดุและเอกสาร  1,400  
2. อาหารกลางวัน (30 คน x 50 บาท x 2 ครั้ง) + (50 คน x 30 บาท 
x 2 ครั้ง)  

 6,000  

3. อาหารว่าง (80 คน  x 25 บาท  x 2 ครั้ง)  4,000  
4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (4 คน x 200 บาท x 2 
วัน) 

 1,600  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. เตรียมความพร้อมของก าหนดการ   
    สถานท่ี วันท่ีจัดโครงการ 

 
 

 
 

          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคการศึกษา

ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
2. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลการด าเนินโครงการทั้ง

เ ชิงปริมาณและคุณภาพ สรุป
รายงานต่อผู้บริหาร 

2. สรุปค่าใช้จ่าย 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงการด าเนินงานในรอบถัดไป
ตามผลการประเมิน 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557  
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นิสิตในหลักสูตรมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11.2   นิสิตเกิดความเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
11.3   เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับนิสิต และนิสิตกับอาจารย์ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมการ
สัมมนาไม่น้อยกว่า     ร้อย
ละ 80 ของจ านวนนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษาของ
คณะ  

2. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
การสัมมนา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของจ านวน
คณาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา  

3. สรุปรายงานการสัมมนา 

1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติ มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.5 จากสเกล 1-5) 

2. นิสิตมีความเข้าใจรายละเอียดและการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรมากกวา่ก่อนการ
ปฐมนิเทศอย่างน้อยร้อยละ 50 (ประเมินจากแบบ
วัดความเข้าใจ) 

3. นิสิตมีความสมัพันธ์อันดีต่อกัน และมี
ความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์ (ประเมินจากการ
สังเกตปฏสิัมพันธ์ในหมู่นสิิตและระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์ รวมทั้งอัตราการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายระหว่างด าเนินโครงการ) 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ
ตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 5 
ระดับ) 

การด าเนินการ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกค่าใช้จ่าย
ในโครงการเป็นไป
ตามแผน 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 10  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2, 6.1  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       14.1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
       14.2.  ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนเฉลีย่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
123 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.203 
    ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
  โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.203) 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
           การผลิตบณัฑิต                          การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)    
      ผลติบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.2)                 
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน   (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้   (กลยุทธ์ที ่........มาตรการ...........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2, 3 กลยุทธ์ที ่2.1, 3.4  มาตรการที่ 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 3.4.2   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
 มี          ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างด ี
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิต
ปัญหา 

 มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4. ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  

4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    งานบริการการศึกษา 
4.3 ผู้รับผิดชอบ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา     โทร. 1826 
4.4 ผู้ประสานงาน     หัวหน้างานบริการการศึกษา, นางสาวบุญภา หลักทรัพย์,   
    นางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ์  โทร.3702, 3603, 3601 

 

5. หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีปณิธานที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และก้าวสู่ความเป็นสากล 

การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อให้อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และวิชาการใหม่ ๆ และส่งเสริมให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นเวทีให้นิสิตได้
ฝึกทักษะการน าเสนองานวิจัย ความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเพื่อให้นักวิชาการจากต่าง
หน่วยงานและต่างประเทศมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ และเจรจาแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อให้อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการใหม่ ๆ 
6.2 เพื่อให้อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝึกทักษะการฟังการวิเคราะห์และการวิจารณ์งานวิชาการอย่าง

สร้างสรรค์ 
6.3 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ กับนักวิชาการจากต่างสถาบัน 
6.4 เพื่อเป็นโอกาสให้เกิดการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ 
6.5 เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการสื่อสารของนิสิต 
6.6 เพื่อส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต  

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
    7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   60  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต    จ านวน   40  คน 
      อาจารย์/บุคลากร    จ านวน   20  คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) ประสานงานเพื่อเชิญวิทยากรจากภายนอก พร้อมกับส ารวจหัวข้อสัมมนาของนิสิตบัณฑิตศึกษาและอาจารย์

ผู้สนใจ 
2)  ด าเนินโครงการโดยการจัดสัมมนา 

 3)  ประเมินผลการด าเนินงาน แจ้งข้อมูลย้อนกลับแก่นิสิต จัดท าสรุปรายงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ 
  7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวทิยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 54,500 บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าวัสดุและเอกสาร  1,000  
2. อาหารว่าง  (40 คน x 15 บาท x15 ครั้งx 2 เทอม) + (20 คน x 20 
บาท x 15 ครั้งx 2 เทอม)  

 30,000  

3. อาหารกลางวัน (50 คน x 30 บาท x 1 ครั้ง) + (30 คน x 50 บาท x 1 
ครั้ง)   

 3,000  

4. ค่าเดินทางวิทยากรรับเชิญ (2 คน x 4,000 บาท)  8,000  
5. ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน  x 4 ช่ัวโมง  x 1,000 บาท)  8,000  
6. ค่าท่ีพัก (2 คน x 1 คืน x 1,000 บาท)  2,000  
7. ค่าเลี้ยงรับรอง 2 ครั้ง  2,000  
8. ค่าของที่ระลึก  500  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 54,500 บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ส ารวจรายชื่อ นิสิต อาจารย์ และ

ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ ที่มาเป็นผู้บรรยาย  

2. จัดท าตารางสัมมนาและเผยแพร่  

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
จัดสัมมนาทางวิชาการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลการด าเนินงาน 
2. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นิสิตในรูปผล

การเรียน 
3. จัดท าสรุปรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงการด าเนินงานในรอบถัดไป
ตามผลประเมิน 

            

 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ทุกวนัศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้องไชยานุภาพ 3 และช่วงเดือน เม.ย.57 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะเภสัชศาสตร์ 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และวิชาการใหม่ ๆ ตลอดจนเป็นเวทีให้นิสิตและ

อาจารย์ได้ฝึกทักษะการน าเสนองานวิจัยและวิพากษ์งานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. สัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารย์ 

และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือวิทยากรจากต่างสถาบันทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

2. รายงานการสัมมนา 
3. มีนิสิตและอาจารย์เข้าร่วมการ

สัมมนาเฉลี่ยไมต่่ ากว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย  

1. อาจารย ์นักวิชาการต่างสถาบันและนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
วิชาการใหม่ ๆ (ประเมินจากการสมัภาษณเ์ชิงลึก
กับอาจารย์ นักวิชาการ และนิสติบัณฑิตศึกษา) 

2. อาจารย์ และนิสติระดับบณัฑิตศึกษา ฝึกทักษะ
การพูด ฟัง การวิเคราะห์และการวิจารณ์งาน
วิชาการอย่างสร้างสรรค ์(ประเมินจากการสังเกต
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายชองอาจารย์และ
นิสิต รวมทั้งเนื้อหาการอภิปรายเป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นิสติได้แสดงความคดิเห็น
อย่างอิสระ) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจการจากผู้เข้าร่วม
สัมมนา เฉลี่ยระดับตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ) 

การด าเนิน การ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิก
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ
เป็นไปตาม
แผน 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 2, 3  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.1, 2.6  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
      14.2  ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนเฉลีย่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.204 
    ชื่อโครงการ   โครงการจัดสอบรวบยอดแบบบูรณาการ 
            โครงการเดมิ/ต่อเนือ่ง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ....ภ.204...........) 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลติบณัฑิต              การวิจัย 
             การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่ 2.3 มาตรการ 2.3.1)        

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ .........มาตรการ.........)   

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการที่  2.1.1   

3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
 มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิต
ปัญหา 

 มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4. ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  
4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    งานบริการการศึกษา 
4.3 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  โทร 1812 
4.4 ผู้ประสานงาน    หัวหน้างานบริการการศึกษา ,นางสาวชัชชญา ชัชชวลิตกุล โทร.3702, 3637 

 

5. หลักการและเหตุผล 
        เพื่อให้เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอนนิสิตในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดให้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยแล้ว คณะเภสัชศาสตร์ยังจัดให้มีการสอบรวบยอดด้วย  และเนื่องจากเป็นความรู้รวบยอดที่มีการบูรณาการ
องค์ความรู้ของทั้ง 3 ภาควิชา ท าให้คณะต้องด าเนินการให้ความพร้อมในการเตรียมการสอบ (ได้แก่การจัดหาข้อสอบ การ
เตรียม สารเคมี อุปกรณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง) และการด าเนินการสอบ (ได้แก่ จ านวนคณาจารย์  ข้อสอบ สถานที่และอื่น ๆ) 
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร์จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
 

6. วัตถุประสงค ์
เพื่อจัดสอบรวบยอดนิสิตเภสัชศาสตรบัณฑิต 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น    193  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต    จ านวน     93  คน 
      อาจารย์/บุคลากร    จ านวน    100  คน 

  7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 จัดสอบรวบยอด 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวด

เงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 29,240 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 
แหล่งอื่น 

(โปรดระบุ) 
1. ค่าวัสดุและเอกสาร (รวมยาและสารเคมี)  2,800  
2. ค่าอาหาร  (100 คน X 50 บาท x 2 ครั้ง)   10,000  
3. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (100 คน X 30 บาทx 2 ครั้ง)   6,000  
4. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการฯ (11 คน X 30 บาท X 6 ครั้ง)  1,980  
5. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ในช่วงเตรียมโครงการ (10 คน X 60 บาท x 12 ชม.)  7,200  
6. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาคุมสอบ (7 คน X 60 บาท X 3 ช.ม.)  1,260  

รวม  29,240  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) (สองหมืน่เก้าพันสองร้อยสีส่ิบบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
นัดคณะกรรมการเพื่อจัดวันสอบและ
ร่างการด าเนินการ  

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
2. เตรียมการประชุม 
3. จัดโครงการ (ปีละ 2 ครั้ง ม.ค. 57 

และ  พ.ค.57) 

 
 
 
 

    
 
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุป/ประเมินผล 

   
 

    
 

     

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ประเมินคุณภาพข้อสอบ 

       
 

     

 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ครั้งท่ี 1  OSPE วันท่ี 10 ม.ค.57 และ MCQ วันท่ี 11-12 ม.ค.57 
               ครั้งท่ี 2  OSPE วันท่ี 30 พ.ค.57 และ MCQ วันท่ี 31 พ.ค.-1 มิ.ย.57 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะเภสัชศาสตร์ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะมีความพร้อมในการจัดสอบรวบยอด 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีการด าเนินการจัดสอบ 
2 ครั้ง 

การด าเนินการจัดสอบผ่านไปด้วยดีและ
ครอบคลุมตามประกาศคณะเภสัช
ศาสตร์ว่าด้วยการสอบรวบยอด 

การด าเนินการโครงการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกค่าใช้จ่ายใน
โครงการเป็นไปตามแผน 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 1, 2  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
       
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

1. รหัสโครงการ ภ.205 
    ชื่อโครงการ    โครงการสนับสนุนเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นเภสัชกรมืออาชีพ   
           โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
   

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
             การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
             การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลติบณัฑิต               การวิจัย 
             การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ...........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่ 2.4 มาตรการ 2.4.4)    
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ ........มาตรการ..........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการที่  2.1.6   
3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
 มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิต
ปัญหา 

 มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4. ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  
4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานบริการการศึกษา 
4.3 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  และคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โทร. 3682 
4.4 ผู้ประสานงาน   หัวหน้างานบริการการศึกษา, นางสาวชัชชญา  ชัชชวลิตกุล โทร. 3702,3637 

 
5. หลักการและเหตุผล 
        ปัจจุบันนิสิตเภสัชศาสตร์ที่จบจากมหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาลและเอกชนในแต่ละปีมีจ านวนมาก ท าให้มีการ
แข่งขันกันค่อนข้างสูง ประกอบกับประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ในเวลาอันใกล้นี้ ท าให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มองเห็นความส าคัญในการเตรียมให้นิสิตที่ก าลังสึกษาในช้ันปีที่ 6 มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 
รวมทั้งเพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการน าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส าหรับการเป็น
เภสัชกรมืออาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษาในอนาคต 
 
6. วัตถุประสงค ์

เพื่อเตรียมนิสิตให้มีความพร้อมส าหรับการเป็นเภสัชกรมืออาชีพ   
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 6 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
     7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  นัดนิสิตเพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมของนิสิต ในด้านความรู้และทกัษะทางเภสัชกรรม  
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 37,560 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาท
ถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าวัสดุและเอกสาร  2,000  
2. ค่ายาและสารเคมี    8,000  
3. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (7 คน X 60 บาท  x 18 ชม.)  7,560  
4. ค่าตอบแทนผู้สอน  20,000  

รวม   37,560  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. นัดนิสิตเพื่อสนับสนุนการ

เตรียม พร้อมของนิสิต  
2. เขียนโครงการและขอ

อนุมัติฯ 

 
 
 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
สนับสนุนสถานที่/อุปกรณ์ 

 

   
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุป/ประเมินผล 

      
 

      

ขั้ น ป รั บ ป รุ ง ต า ม ผ ล ก า ร
ประเมิน (A) 
น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

            

 

10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        
10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  ยังไม่ระบุ 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะเภสัชศาสตร์ 
 

1.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นิสิตมีความพร้อมในการท าข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
80 ของจ านวนนิสิตที่ต้องสอบ 

นิสิตมีความพร้อมใน
ด้านองค์ความรู้และ
ทักษะทางเภสัช
กรรม 

การด าเนินการโครงการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกค่าใช้จ่ายใน
โครงการเป็นไปตามแผน 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 1, 2  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       14.1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
        14.2  ประเมินผลจากร้อยละของนิสิตทีส่อบผ่านการขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการต่ ากว่ารอ้ยละ 80 
 

ประชาสมัพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.206 
    ชื่อโครงการ   โครงการน าเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
   โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.206) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
             การผลิตบณัฑติ   การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
           การผลิตบณัฑิต                          การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั     (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ.........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที ่2.4 มาตรการ 2.4.4)    
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน   (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ ........มาตรการ..........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่2.1  มาตรการที่  2.1.5   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

 มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  
4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    งานบริการการศึกษา 
4.3 ผู้รับผิดชอบ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา    โทร. 1826 
4.4 ผู้ประสานงาน     หัวหน้างานบริการการศึกษา  โทร. 3702 

 
5. หลักการและเหตุผล 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีปณิธานที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และก้าวสู่ความเป็นสากล 
การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการน าเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการใหม่ ๆ ตลอดจนเป็นเวทีให้นิสิตได้ฝึกทักษะการน าเสนองานวิจัยการ
วิเคราะห์วิจารณ์งานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อให้นักวิชาการจากต่างสถาบันได้เห็นผลงานวิชาการของนิสิตทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 นั้นให้นิสิตต้องมีผลงานหรื อส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(proceeding) ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานผลิตนิสิตให้มีคุณภาพและความสามารถในการสื่อสารทางวิชาการ คณะ
เภสัชศาสตร์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้น าเสนอผลงานทางวิชาการเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
วิชาการใหม่ ๆ  

6.1 เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้ฝึกทักษะการฟังการวิเคราะห์และการวิจารณ์งานวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

6.2 เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการใหม่ ๆ กับนักวิชาการจาก
ต่างสถาบัน 

6.3 เพื่อส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต  
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
     7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น    20  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต รหัส 54 ขึ้นไป   จ านวน  20 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) ส ารวจผู้ประสงค์น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ  น ามาจัดล าดับการให้ทุนสนับสนุน 
 2) ให้การสนับสนุนนิสิตไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 3) ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ จัดท าสรุปรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย (20 คน x 2,000 บาท)  40,000  
รวม  40,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สี่หมื่นบาทถ้วน 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ส ารวจรายการการประชุม
ระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในรอบ
ปีงบประมาณ 2554 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้สนใจ

เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ 
น ามาจัดล าดับการให้ทุนสนับสนุน 

2. สนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 
2. ประเมินผลการด า เนินงานตาม

ตัวช้ีวัดที่  จัดท ารายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงการด าเนินงานในรอบถัดไป
ตามผลการประเมิน 

            

 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  ตลอดปีงบประมาณ 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  สถานท่ีจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และวิชาการใหม่ ๆ 

11.2 นิสิตได้ฝึกทักษะการน าเสนองานวิจัยและวิเคราะห์วิจารณ์งานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ร้อยละ 10 ของจ านวนนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษา ไดเ้ข้า
ร่วมการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับประเทศ อย่าง
น้อย 1 ครั้งในระยะเวลาของ 
1 ปีงบประมาณ  

1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาเกิดการ
แลกเปลีย่นความรู้และวิชาการใหม่ ๆ 
(ประเมินจากรายงานการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนิสิตที่ได้รบัการ
สนับสนุน) 

2. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง 
การวิเคราะห์ การวิจารณ์และน าเสนอ
ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (ประเมิน
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับนสิิตทีไ่ด้รับ
การสนับสนุน) 

การด าเนินการ
โครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิก
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเป็นไป       
ตามแผน 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 2, 3, 4 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
     14.1  จ านวนนิสิตระดับบณัฑติศึกษา เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ร้อยละ 10 
     14.2. ประเมินผลจากการวัดระดับความพึงพอใจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
จ านวน นิสิตเข้าร่วมโครงการน้อย 
 

 เพิ่มการกระตุ้นให้นสิิตเข้าร่วมโครงการ และการประชาสัมพันธ์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.207 
    ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์ และพัฒนาการสอน 
   โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
             (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 56   ภ.207 ) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลิตบณัฑิต              การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ.........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.2)        

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ.........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ .......มาตรการ.........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่2.4  มาตรการที ่2.4.2   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

  มี           ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    งานบริการการศึกษา  
4.3 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร. 3682 
4.4 ผู้ประสานงาน     หัวหน้างานบริการการศึกษา   โทร. 3702 

 
5. หลักการและเหตุผล 

ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้น องค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคืออาจารย์ที่ด าเนินบทบาทของ
ตัวเองอย่างเหมาะสม ทราบและปฏิบัติตามกฏระเบียบและหน้าที่ที่อาจารย์พึงมี รวมทั้งปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากนนีก้ระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับปัจจุบันและยืดหยุ่น 
การพัฒนาและใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์นอกช้ันเรียนเพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา ตลอดจนการจัดกระบวน
เรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตซึ่งมีผลต่อความใคร่รู้ละต่อสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ของนิสิต 
โดยเฉพาะในการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หากผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพื่อใหอ้าจารย์ภายในคณะตระหนักต่อบทบาทของตนเอง และมีการพัฒนาการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คณะเภสัชศาสตร์จึงจัดโครงการนีข้ึ้น  
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1  เพื่อให้อาจารย์เข้าใจบทบาทของการเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 

 6.2  เพื่อให้คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.3  เพื่อให้คณาจารย์ออกแบบการจัดการเรียนท่ีส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  60  คน  ประกอบด้วย 
      อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   60  คน 

7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) จัดสัมมนา/อบรมบทบาทความเป็นอาจารย์ 
 2) ส ารวจหัวข้อสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน 

3)  จัดสัมมนา/อบรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น  การสร้างสื่อการสอนและ E-Learning  
การ เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์  กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้งานระบบจัดการ
เรียนรู้   แนวทางในการให้คะแนนและการตัดเกรด เป็นต้น 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนั บสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 53,700 บาท (หา้หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าอาหาร ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงานการ
ประชุม (60 คน X 100  บาท x 1 มื้อ x 3 ครั้ง)  

 18,000  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายเลขานุการและผู้
ประสานงานการประชุม (60 คน X 30 บาท x 1 มื้อ x 3 ครั้ง) 

 5,400  

3. ค่าที่พักวิทยากร (1,200 x 1 คืน x 3 ครั้ง)   3,600  
4. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 x 3 ช่ัวโมง x 3 ครั้ง x 1 คน)   9,000  
5. ค่าเดินทางวิทยากร (4,500 x 1 คน x 3 ครั้ง)   13,500  
6. ค่าเลี้ยงรับรอง  (1 วัน x 3 ครั้ง)  3,000  
7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (2 คน  x 200 บาท x 3 ครั้ง)  1,200  

รวม   53,700  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ส ารวจวิทยากรและเวลาที่เหมาะสม 

2. เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 

 
 
 

 
 

          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เตรียมการประชุม 
2. ประชุม  

  
 

   
 

 
 
 

      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุป/ประเมินผล 

       
 

     

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

            

 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม    ช่วงการปิดภาคเรียนปลายปีการศึกษา  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะเภสัชศาสตร์ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 เพื่อให้อาจารย์เข้าใจบทบาทของการเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 
11.2 เพื่อให้คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
11.3 เพื่อให้คณาจารย์ออกแบบการจัดการเรียนท่ีส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
จ านวนอย่างน้อยร้อยละ 60 
ของจ านวนคณาจารย์ที่
ปฏิบัติงานอยู ่

- คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกีย่วกับ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการจดั
การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัดียิ่งข้ึน 

- มีการน าเทคนิคท่ีได้จากการอบรมไป
ใช้ร้อยละ 60 

การด าเนินการโครงการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกค่าใช้จ่ายใน
โครงการเป็นไปตาม
แผน 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
      14.2  ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนเฉลีย่นไมต่่ ากว่าร้อยละ 3.5 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
อาจารยผ์ู้สอนเข้าร่วมโครงการน้อย และหัวข้อไม
ค่อยน่าสนใจ 

1. กระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมเพิ่มขึน้ 

- 2.  เปิดโอกาสให้คณาจารย์ข้าร่วมอบรมภายนอกแล้วน ามาร่วมกับ
โครงการที่จดั 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.208 
    ชื่อโครงการ    โครงการสนับสนุนการจัดท าการวิจัยในช้ันเรียนและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
           โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 .......ภ.208....) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
             การผลิตบณัฑติ   การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลติบณัฑิต              การวิจัย 
             การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ...........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่ 2.1  มาตรการ 2.1.1)        

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ .........มาตรการ..........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการที่  2.1.9, 2.1.10   
3.4 อัตลักษณน์สิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

  มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  

4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    งานบริการการศึกษา 
4.3 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     โทร. 3682 
4.4 ผู้ประสานงาน     หัวหน้างานบริการการศึกษา   โทร. 3702 

 
5. หลักการและเหตุผล 
        เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา  โดยงานวิจัยประเภทนี้มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้คุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนด มีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความจ าเป็นของ
ผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้และการเรยีนรู้ การสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนท าวิจัยเพื่อเพ่ือการศึกษาจะสง่ผลให้
เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณค่า นวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นเทคนิคการสอนใหม่ ๆ แบบฝึก สื่ออุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  คณะเภสัชศาสตร์จึงได้ด าเนินการจัดโครงการนี้
ขึ้น 
 

6. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้คณาจารย์ได้มีการวิจัยเพื่อเพื่อการศึกษาของคณาจารย์ 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   10  คน  ประกอบด้วย 
      อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   10  คน 

  7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัยในช้ันเรียนและประกาศรับสมัคร 
 2)  ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน ส่งรายงาน 
 3) ประกวดผลงานและให้รางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
8. งบประมาณด าเนินการ  

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. รางวัลผู้จัดท าการวิจัยเพื่อการศึกษาหรือนวัตกรรม   
   (10 ผลงาน x 2,000 บาท)  

 20,000  

รวม  20,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ส ารวจวัน 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 
2.  ประชาสัมพันธ์ 
3.  ประชุมเพื่อคัดเลือกรายวิชา 
4.  ด าเนินการวิจัยฯ 
5.  รายงานการด าเนินการ 
6.  สัมมนาการด าเนินการ พร้อม 
    วิทยากร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุป/ประเมินผล 

      
 

      
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

            

10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        
10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม   ตลอดปีการศึกษา 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะเภสัชศาสตร์ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การเรียนการสอนมีการพัฒนาและเกิดแบบฝึก สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีรายวิชาที่จัดท าโครงการ 
วิจัยเพื่อการศึกษา อย่างน้อย 
5 รายวิชา  

คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกีย่วกับการ
วิจัยเพื่อเพ่ือการศึกษาของคณาจารย์
ยิ่งข้ึน 

การด าเนินการโครงการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกค่าใช้จ่ายใน
โครงการเป็นไปตาม
แผน 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 2   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       14.1  มีผลงานวิจัยเพื่อการศึกษาอย่างน้อย 5 รายวิชา 
       14.2  แบบรายงานของผลงานวิจัยในช้ันเรียน 
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15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.209 
    ชื่อโครงการ   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา 
   โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.209 ) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
           การผลิตบณัฑิต                          การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั     (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.2)        

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ........มาตรการ..........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.4  มาตรการที่ 2.4.2   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

 มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน 

 มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

   เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต   มีพฤตกิรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ   
4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต,ิ ภาควชิาเทคโนโลยีเภสัชกรรม,  
 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
4.3 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิโทร.1816 
                        หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โทร.1876 
                        หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสชัเวท โทร.1818 
4.4 ผู้ประสานงาน  เลขานุการภาควิชาเภสัชกรรมปฏบิัติ โทร. 3656 

                                     เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม โทร. 3619 
                                     เลขานุการภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท โทร. 3618 

                               หัวหน้างานบริการการศึกษา โทร. 3702 
 
5. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์ ประกอบไปด้วย 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรม และภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ซึ่งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาบริบาลเภสัชกรรม และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง รวมทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาโท
และเอก โดยในแต่ละภาควิชาอาจมีการแยกแต่ละรายวิชาออกเป็นกลุ่ม  ตามลักษณะเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกัน เช่น 
กลุ่มรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวข้องทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา กลุ่มรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริหารเภสัชกิจ เภสัชระบาดวิทยา เภสัชเศรษฐศาสตร์ และการสาธารณสุข  กลุ่มรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวข้องกับเภสัชกรรม
คลินิกและการบริบาลเภสัชกรรม กลุ่มรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวข้องกับเภสัชเคมี  กลุ่มรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวข้องกับเภสัชเวท 
กลุ่มรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเภสัชกรรม และกลุ่มรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
เป็นต้น ในปีการศึกษา 2556 นี้ รายวิชาต่าง ๆ ที่ภาควิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ต้องมีการรปรับปรุงประมวลรายวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งการสอนแบบ problem-based learning และ task-based 
learning นอกจากนี้ในการศึกษาในแต่ละปีนั้นแต่ละรายวิชาควรมีการประเมินการเรียนการสอน ผู้สอน เนื้อหาการสอน 
ข้อสอบและการวัดการประเมินผลต่อเนื่อง 

ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอนเพื่อให้คณาจารย์ในแต่ละภาควิชาได้มี
โอกาสวิเคราะห์ประเมินเนื้อหารายวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่มีการสอนมาแล้ว และมีแนวทางใน
การปรับปรุงประมวลรายวิชาให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์รายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและ/หรือการอบรมที่
เกี่ยวกับการสอน โดยการจัดสัมมนา เป็นปีละ 2 ครั้งตามภาคการศึกษา 
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อให้อาจารย์ในแต่ละกลุ่มวิชาได้น าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนมาแลกเปลี่ยนกับ

คณาจารย์กลุ่มอื่นในภาควิชา 
6.2 เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้มีการบูรณาการทั้งระหว่างรายวิชาและระหว่างกลุ่มวิชา 
6.3 เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินงานในภาควิชา และแนวทางการปรับปรุง  

รวมทั้งวิธีการเพื่อการศึกษาให้ดีขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6.4 เพื่อให้คณาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  44  คน  ประกอบด้วย 
      อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   44  คน 
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7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ประสานงานเพื่อก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และหัวข้อสมัมนา 
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย (รวมทั้งอาจารย์แหล่งฝึก) และประชุมสัมมนาคณาจารย์ทั้งภาควิชาในการประเมนิการ

จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 
3) จัดประชุมกลุ่มย่อย (รวมทั้งอาจารย์แหล่งฝึก) และประชุมสัมมนาคณาจารย์ทั้งภาควิชาในการประเมนิการ

จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 
4) ประเมินผลการจดัโครงการ สรุปรายงานน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อตดัสินใจ 

 
   7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี         
   มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน 
     เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
     ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................... 
8. งบประมาณด าเนินการ  

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

8.1 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ ระบุเหตุผล 

1. ค่าอาหาร (50 บาท x 40 คน x 2 มื้อ)  4,000  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(30 บาท x 40 คนx 4 มื้อ)  4,800  
3.ค่าวัสดุและเอกสาร  5,200  

รวมท้ังสิ้น 14,000  บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
8.2 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม   
งบประมาณรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ ระบุเหตุผล 

1. ค่าอาหาร (50 บาทx 16 คนx 3 มื้อ)  2,400  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(30บาทx16คนx3มื้อ)  1,440  
3. ค่าวัสดุและเอกสาร  660  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) 4,500  บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถว้น) 
8.3 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
งบประมาณรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ ระบุเหตุผล 

1. ค่าอาหาร (50 บาทx 16 คนx 3 มื้อ)  2,400  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(30บาทx16คนx3มื้อ)  1,440  
3. ค่าวัสดุและเอกสาร  660  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) 4,500  บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถว้น) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. พิจารณาหัวข้อเรื่องที่จะ
สัมมนา 

 
 

   
 

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เตรียมความพร้อมก่อนจดั

สัมมนา  
3. ด าเนินการสัมมนา 

 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 

      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประเมินผลโครงการ และจัดท า
รายงานสรุปโครงการ 

 
 

 
 

    
 

 
 

     

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A) 
ด าเนินการตามข้อสรุปที่ได้จาก
การประชุม 

 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1 วัน เวลา ในการจัดกจิกรรม  ปลายภาคเรียน 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร ์

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ทราบปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจริงในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาและได้แนว

ทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมจากการ
ระดมสมองโดยคณาจารย์ทั้งภาควิชา 

11.2 เปิดโอกาสให้คณาจารย์ในภาควิชาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
และการท างาน ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่นิสิต 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. จ านวนคณาจารย์ในภาควิชาเข้ารว่ม
สัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
คณาจารย์ทั้งหมดในภาควิชาท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ ณ เวลานั้น  

2. มีการจัดท าร่าง มคอ. 3,4, 5 และ 6 
ครบทุกรายวิชา 

3. รายงานการสัมมนา 

1. เกิดระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
ตอบสนองความต้องการของนิสติ และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหลักสตูร และการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (ประเมินจาก
การสัมภาษณเ์ชิงลึกกับนิสติ ร่วมกับการ
วิเคราะหเ์นื้อหาประมวลรายวิชาเทียบกับ
เป้าประสงค์ของหลักสตูรและคูม่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการอยู่ในคะแนน 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม สเกล 1-5) 

เป็นไปตาม
ก าหนดการ
ที่ตั้งไว้ใน
แผน 

เบิกจ่ายไม่
เกิน
งบประมา
ณที่ตั้งไว ้

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.4, 2.6  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
      14.2.  ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนเฉลีย่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.210 
   ชื่อโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านพฒันาการเรยีนการสอน 
            โครงการเดมิ/ต่อเนือ่ง        โครงการใหม ่
  (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.212) 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
           การผลิตบณัฑิต                          การวิจัย 
              การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ......................)   
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการ 2.2.3…………)  

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.......................)  
   ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ .......มาตรการ......................)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.2, 2.4  มาตรการที่  2.2.1, 2.2.2, 2.4.2   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

 มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น
อย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

 

 
152 

4.  ผู้รับผิดชอบ  

 4.1  ผู้ก ากับดูแล     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 4.2 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา 
 4.3 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.4 ผู้ประสานงาน   หัวหน้างานบริการการศึกษา โทร. 3702 

  
5. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและการเรียนรู้
ทีเ่สริมสรา้งองค์ความรู ้และทักษะที่ส าคัญส าหรับผูเ้รียน รวมทั้งพัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนที่
สามารถให้ผู้เรียนเรียนรู้และประเมินความรูด้้วยตนเองได้ตลอดเวลา 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นคณะที่ให้ความส าคัญของการพัฒาการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสริม
ศักยภาพของเรียนรู้ จากอดีตท ่านมาพบว่ากลุ่มผู้สอนในบางรายวิชาได้พัฒนาสื่อการสอนและการประเมินนิสติรูปแบบต่าง 
ๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งผลลัพธ์ทีไ่ด้คือจ านวนนสิติที่ตกในรายวิชานี้
ลดลงและผลการประมินจากนิสิตพบว่านิสิตมีความพึงพอใจในสื่อการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์จึงได้
จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นพัฒนาการเรยีนการสอน” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการ
สอนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
6. วัตถุประสงค ์

เพื่อใหอ้าจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านพัฒนาการเรียนการสอน  
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น......60........คน  ประกอบด้วย 
      อาจารย์/บุคลากร     จ านวน.......60.......คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาสื่อการสอน ระหว่างบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ 

   7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวทิยาลัย 
   ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนั บสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 
แหล่งอื่น 

(โปรดระบุ) 

ในสถานท่ี 
1. ค่าอาหาร (60 บาท x 1 มื้อ x 60 คน) 

  
3,600 

 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (30 บาท x 1 มื้อ x 60 คน)  1,800  
3. ค่าวัสดุและเอกสาร  1,600  

รวมท้ังสิ้น 7,000  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. จดัตารางเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. จัดเตรยีมวัสดุ ที่จ าเป็น 
3. สร้างแบบประเมินผล 

            

ขั้นด าเนินการ (D 
1 จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
2. ส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการประเมินผล 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปโครงการ และสรุปผลการประเมิน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
เสนอแนวทางการปรับปรุงและพฒันา
โครงการ 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ยังไม่ระบ ุ
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาสื่อการสอน ระหว่างบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ 
11.2 Good practice ทางด้านการพัฒนาสื่อการสอน 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ม ี Good 
practice ทางด้านการ
พัฒนาสื่อการสอน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจมากกว่า 3.5 (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.4, 7.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1  รายงานความก้าวหน้าต่อภาควิชาและกรรมการประจ าคณะ ทุก 3 เดือน  
      14.2  ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 

    



 

 

 
155 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.211 

ชื่อโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขยีนต ารา หนังสือหรือบทความวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และ/หรือ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

            โครงการเดมิ/ต่อเนือ่ง       โครงการใหม ่
  (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.213) 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
             การผลติบณัฑิต  การวิจัย 
             การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลติบณัฑิต  การวิจัย 
              การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ............)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ  2.1.7)                 
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ...........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ ........มาตรการ...........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2, 4  กลยุทธ์ที ่2.4, 4.1  มาตรการที่  2.4.1, 4.1.2  
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

 มี         ไม่ม ี
 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1  ผู้ก ากับดูแล     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา 
 4.3  ผู้รับผิดชอบ     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  
 4.4  ผู้ประสานงาน   หัวหน้างานบริการการศึกษา 
  

 5. หลักการและเหตุผล 
ภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือการส่งเสริมใหม้ีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ที่มีมาตรฐาน และเผยแพร่สูส่ังคมสม่ าเสมอทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม  อีกท้ัง
ยังเป็นประโยชน์ต่อการขอต าแหนง่ทางวิชาการ   

ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนักวิจัยท่ีมีศกัยภาพ ด าเนินการวิจัยที่มคีุณภาพจ านวน
พอสมควร แต่ยังคงประสบปญัหาด้านทักษะการเขียนหนังสือ ต ารา และบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาต ิ  ดังนั้นเพื่อเปน็การเพิ่มการผลิตหนังสือ ต ารา และบทความวิชาการที่มีคณุภาพ คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร จึงจะจดัโครงการสมัมนาเรื่อง “โครงการส่งเสริมการเขียนต ารา หนังสือหรือบทความวิชาการ”  
เพื่อให้อาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มโีอกาสรับฟังและสรา้งความเข้าใจถึงหลักการและแนวทาง
วิธีการเขียนต ารา หนังสือหรือบทความวิชาการ ที่ถูกต้องและเหมาะสม  นอกจากน้ียังเป็นโอกาสอันดีที่อาจารย์ในคณะ
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เภสัชศาสตร์ จะได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคดิเห็นร่วมกนัในการเขียนหนังสือ ต ารา และบทความวิชาการ ซึ่งจะ
น าไปสู่การผลิตผลงานท่ีมคีุณค่าตอ่สังคมโดยส่วนรวม 
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อใหอ้าจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เทคนิคการเขียนต ารา 

หนังสือ บทความวิชาการ ที่เหมาะสมและมคีุณภาพ  
6.2 เพื่อใหอ้าจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ได้ปฏิบัติการเขียนหนังสือ ต ารา บทความวิชาการ และได้

ตีพมิพ ์
6.3 เพื่อใหอ้าจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร มีโอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจน

ประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ ต ารา และบทความวิชาการ กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น......25........คน  ประกอบด้วย 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.......25..........คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) การบรรยายจากวิทยากร 
 2)  การฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือ ต ารา และบทความวิชาการ    

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 17,250 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

ในสถานท่ี 
1.  ค่าอาหาร (60 บาท x 1 มื้อ x 25 คน) 

  
1,500 

 

2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (30 บาท x 1 มื้อ  x 25 คน)  750  
3.  ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชม. x 1 คน)  3,000  
4.  ค่าเดินทางวิทยากร  8,000  
5.  ค่าที่พักวิทยากร  2,000  
6.  ค่าวัสดุและเอกสาร  2,000  
รวม  17,250  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 17,250 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. จัดตารางเวลาการสมัมนา 
2. ติดต่อวิทยากร 
3. จัดหาสถานท่ีจดักิจกรรม 
4. ติดต่อพาหนะ 
5. ติดต่อสถานท่ีจัดกิจกรรม เพื่อ

จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

6. จัดเตรียมวสัดุ ที่จ าเป็น 
7. สร้างแบบประเมินผล 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมความ

พร้อมการเขียนหนังสือ ต ารา และ
บทความวิชาการ ครั้งท่ี 1 (ใน
คณะเภสัชศาสตร ์

2. จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมการเขียนหนังสือ ต ารา และ
บทความวิชาการ ครั้งท่ี 2 (นอก
คณะเภสัชศาสตร ์

3. ส่งแบบประเมินให้แก่ผูเ้ข้าร่วม
โครงการประเมินผล 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปโครงการ และสรุปผลการประเมิน 
 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
เสนอแนวทางการปรับปรุงและพฒันา
โครงการ 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ยังไม่ระบ ุ
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียน ต ารา หนังสือ และบทความวิชาการที่มีคณุภาพ 
11.2  อาจารย์ได้ลงมือปฏิบัติเขียน ต ารา หนังสือ หรือบทความวิชาการ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีหนังสือ ต ารา 
หรือบทความวิชาการที่
สามารถส่งตีพิมพ ์

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจมากกว่า 3.5 (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.3, 2.4  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1  รายงานความก้าวหน้าต่อภาควิชาและกรรมการประจ าคณะ ทุก 3 เดือน  
      14.2  ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.212 
    ชื่อโครงการ   โครงการประชุมกรรมการด าเนินการหลักสูตร 
              โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่

(รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.214) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลิตบณัฑิต              การวิจัย 
             การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั     (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ..........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการ 2.2.2)        

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ .......มาตรการ...........)   
    3.2   ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน     

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการที่  2.1.1   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

 มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  
4.1 ผู้ก ากับดูแล     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริการการศึกษา 
4.3 ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  โทร. 3682 
4.4 ผู้ประสานงาน     หัวหน้างานบริการการศึกษา, นางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ ์ โทร. 3702, 3601 

 

5. หลักการและเหตุผล 
ในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป คณะเภสัชศาสตร์ จัดมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร เป็น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 เพื่อให้การบริหารการจัดการเรียนการ
สอนและการสอบ  รวมทั้งการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้มีการประชุมกรรมการด าเนินการหลกัสูตรของแต่ละหลักสูตรเป็นประจ าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ปี   

 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์  
6.2  ก ากับดูแลหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์  ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 

2552  และ/หรือมาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
6.3 ประเมินหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์  ในเชิงปริมาณ (เช่น แผนรับจ านวนนิสิตและความคุ้มทุน  เป็นต้น) และ 

คุณภาพของ หลักสูตร (เช่น การผลิตบัณฑิตตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรและตามความต้องการของผู้ใช้ เป็น
ต้น) 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ครั้งท่ี 1 เดือนธันวาคม (ธันวาคม 2556) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 20 คน  ประกอบด้วย 
      กรรมการ    จ านวน 16 คน 
      บุคลากร   จ านวน 4 คน 

ครั้งท่ี 2 เดือนเมษายน (เมษายน 2557) 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 74 คน  ประกอบด้วย 

      คณาจารย์ประจ าหลกัสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรจ านวน  50  คน 
      บุคลากร   จ านวน  24  คน 

7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
2) ประกาศของคณะฯ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
3) รายงานผลด าเนินการของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไขและ  
    การเสนอโครงการของปีถัดไป 
4) ผลการประเมินรายวิชา (มคอ. 3, 4, 5, 6) 
5) รายงานการเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
6) แผนการรับนิสิตและกลยุทธ์ในการเพิ่มจ านวนนิสิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7) เชิญศิษย์เก่าและ/หรือผู้ใช้บัณฑิตมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของนิสิต และหลักสูตรที่พึงประสงค์  
8) แผนการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับสถาบันอ่ืน ๆ  
9) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
10) การให้ทุนสนับสนุนนิสิตในการศึกษาและสหกิจต่างประเทศ  



 

 

 
161 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวทิยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 

             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

            อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน)  จ านวน 54,600 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อย
บาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าอาหารว่าง (20 คน x 30  บาท x 2 มื้อ)   1,200  
2. ค่าอาหารกลางวัน   (20 คน x 50  บาท x1 มื้อ)   1,000  
3. ค่าท างานล่วงเวลา (4 คน x 200 บาท x 2 วัน)  1,600  
4. ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บ. x 1 คืน x  1 ห้อง)  1,200  
5. ค่าเดินทางวิทยากร (1 คน x 9,000 บาท)  9,000  
6. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บ. x 3 ชม. x 1 คน)+(500 บ.x   
3 ชม. x 1 คน) 

 4,500  

7.คา่วัสดุและเอกสาร  1,100  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 19,600 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

8.2 การประชุม ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2557 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 
แหล่งอื่น 

(โปรดระบุ) 
1. ค่าอาหารว่าง (74 คน x 30  บาท x 2 มื้อ)   4,440  
2. ค่าอาหารกลางวัน (74 คน x 50  บาท x 1 มื้อ)   3,700  
3. ค่าท างานล่วงเวลา (4 คน x 200 บาท x 2 วัน)  1,600  
4. ค่าเดินทางวิทยากร (1 คน x 8,000 บาท)  8,000  
5. ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 x 1 คืน x  1 ห้อง)  1,200  
6. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บ. x 6 ชม. x 1 คน)  6,000  
7.ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร  1,100  

รวม    26,040  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 26,040 บาท (สองหมื่นหกพันสีส่ิบบาทถ้วน) 

8.3 การประชุม คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 
แหล่งอื่น 

(โปรดระบุ) 
1. ค่าอาหารว่าง (7 หลักสูตร x 30  บาท x 2 ครั้ง x 8 คน)  3,360  
2. ค่าอาหารกลางวัน (7 หลักสูตร x 50  บาท x 2 ครั้ง x 8 คน)  5,600  

รวม   8,960  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 8,960 บาท (แปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ
ก าหนดขอบข่ายการประชุม 

 
 

    
 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 
จดัประชุม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
รายงานการสัมมนาประจ าหลักสูตร 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินการหลักสูตรให้ เหมาะสมจาก
รายงานการสัมมนา 

            

 

10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        
10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  

 ครั้งท่ี 1 เดือนตุลาคม  (ธันวาคม 2556) 
 ครั้งท่ี 2 เดือนเมษายน  (เมษายน 2557) 

10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  มีความพร้อมในการรับนิสิตทุก ๆด้าน มีความเข้มแข็งของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
11.2 มีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ท าการเปิดรับในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้ เ ข้ า ร่ วมประ ชุม
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- หลักสูตรที่มีคณุภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552  และ/หรือมาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
- ได้แนวทางในการปรับปรุงหลักสตูรเพื่อให้สอดคล้องกับควม
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

การด าเนินการ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิก
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเป็นไป
ตามแผน 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.1, 2.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       14.1  หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
       14.2  หลักสูตรมีคณุภาพตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 
 

15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- - 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.213 
  ชื่อโครงการ         โครงการศึกษาปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 

   โครงการเดมิ/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
      (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.220 ) 

 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 

 การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
 การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

   เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1, 2.2 มาตรการ 2.1.4, 2.2.3)  
    ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
    ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   

 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการที่   2.1.3    

3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
 มี         ไม่ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี     โทร. 055-961840 
  อ.ภญ.ดารณี เช่ียวชาญธนกิจ    โทร. 055-961837 
4.4  ผู้ประสานงาน นางสาวศศิลดา ตายา และ นางนงนุช โมราราย โทร. 055-963656 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

ด้วยหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักการ
สาธารณสุข ส าหรับนสิิตชั้นปีที ่3 ภาคเรยีนปลาย เพื่อให้นิสิตทราบลักษณะงาน บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและการ
ประสานงานระหว่างฝ่ายหรือกลุ่มงานต่างๆ ของสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตลอดจนสามารถวางแผนโครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนได ้จึงได้จัดให้มีการศึกษาลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลด้านสาธารณสุขและค้นหาปญัหา
สาธารณสุขในชุมชน 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1  เพื่อให้นิสิตเข้าใจระบบสาธารณสุขในระดบัปฐมภมู ิ
6.2  เพื่อให้นิสิตสามารถระบุปญัหาสาธารณสุขในชุมชน เสนอแนะและ/หรือวางแผนแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน

ได ้
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 127 คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน  103 คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   10 คน 
    อาจารย์ประจ าแหล่งฝึก จ านวน   14 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ลงพื้นที่ชุมชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม 
 2) ศึกษาข้อมูลด้านสาธารณสุขที่เก็บรวบรวมไว้ท่ีรพ.สต. 
 3) อภิปรายแลกเปลี่ยนกับตัวแทนผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 4) ส ารวจครัวเรือนในเขตพื้นท่ี 
 5) ระบุและเรียงล าดับความส าคญัของปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 
 6) วางแผนโครงการแก้ไขปญัหาและน าเสนอโครงการ 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ)  1. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
     2. ค่าเบี้ยเลีย้งคณาจารย์และคนขบัรถ 
     3. ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุม่ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  32,750 บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 
 เงินงบประมาณรายได้ กองทุนเพือ่การศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน(โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 32,750 บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น  
(โปรดระบุ) 

ค่าอาหารกลางวัน (103 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)  3,090  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (103 คน x 15 บาท x 2 มื้อ)  3,090  
ค่าพาหนะ (ค่าเช่ารถบัสและรถตู้)   15,000  
ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ (120 บาท x 1 คน)  120  
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณาจารย ์(120 บาท x 10 คน)   1,200  
ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่ม (150 บาท x 5 ช่ัวโมง x 13 กลุ่ม x   
1 คน) 

 9,750  

ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายสรปุ (500 บาท x 1 ช่ัวโมง x 1 คน)  500  
 รวม  32,750  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
     เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาข้อมูลและส ารวจปัญหาสาธารณสุข

ในชุมชน 
2. วางแผนแก้ไขปัญหา 
3. น าเสนอแผนการแก้ไขปญัหา 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
     สรุป/ประเมินผล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
     น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรมช่วงระหว่างเดือน ม.ค. 2557 – เม.ย. 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม .โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบล 13 แห่ง ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นิสิตสามารถระบุ เรียงล าดับความส าคัญ และวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนได้ 
11.2 นิสิตสามารถเข้าใจความเช่ือมโยงของลักษณะงาน บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและการประสานงานระหว่าง

ฝ่ายหรือกลุ่มงานต่างๆ ของสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 3  
เข้าร่วมการดูงาน  
ร้อยละ 100 
 

1. ประเมินการน าเสนอร่างโครงการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ 6.1 (ทุก
กลุ่มได้รับคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป) 

2. คะแนนการประเมินอัตลักษณ์นิสติ
มากกว่า 3.5 ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5) 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่ 8 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7, 4.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน) 

14.1 รายงานความก้าวหน้าต่อภาควิชาและกรรมการประจ าคณะ ทุก 3 เดือน 
14.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
14.3 ประเมินตัวชี้วัดคณุภาพด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ และความส าเร็จตามอัตลักษณ์บณัฑิตทีร่ะบุ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยงดังกล่าว 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
จ านวนอาจารยล์งพื้นที่ต่อนิสิตไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีการเรียนการสอนในรายวิชาที่อาจารย์
กลุ่มเดียวกันต้องคุมปฏิบัติการ 

วางแผนกับภาควิชาฯ เพื่อขอความร่วมมืออาจารย์ในการลงส ารวจ
พื้นที่พร้อมนิสิต โดยหาวันลงพื้นที่ส าหรับอาจารย์ที่คมุกลุ่มไม่
ซ้ าซ้อนกับการคุมปฏิบัติการในรายวิชาอื่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.214 
  ชื่อโครงการ        โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ การบรูณาการความรู้ทางเภสัชกรรมกับงานเภสชักรรมโรงพยาบาล  
 (รายวิชา 199221 บทน าทางเภสัชกรรมส าหรับเภสัชศาสตร์) 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
   (รหัสโครงการเดิม ตามแผน ฯ   - ) 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการ 2.2.3)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยทุธ์ที่ 2.1  มาตรการที่ 2.1.2   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี          ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    1) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โทร. 1872 
  2) ผู้ประสานงานรายวิชา 199221 บทน าทางเภสัชกรรมส าหรับเภสัชศาสตร์ 
4.4  ผู้ประสานงาน   เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โทร. 3619 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

รายวิชาบทน าทางเภสัชกรรมส าหรับเภสัชศาสตร์ เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้ององค์ความรู้ ที่เป็นพื้นฐานส าคัญของ
วิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขา ความเข้าใจและประสบการณท์ี่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนที่ชัดเจน จะช่วยให้นิสิตหรือบัณฑิต 
สามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ในการต่อยอดความรู้ และการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตของคณาจารย์พบว่านิสิตยัง
ขาดทักษะ การน าความรู้พื้นฐานทางเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ เภสัชกรรมส าหรับเภสัชศาสตร์ 1-4 ท าให้ต้องมีการสอนซ้ าในเรื่องนั้นๆ อีก หรือจากการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่านิสิตขาดความช านาญในการน าความรู้พื้นฐานทางเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชานี้ เช่น การค้นหนังสืออ้างอิงและการค านวณทางเภสัชกรรม ไปใช้ และจากข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต (ในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2555 วันพุธท่ี 25 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 
6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ก็พบว่า บัณฑิตจบใหม่ยังไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ดีเท่าที่ควร และตั้ง
ข้อสังเกตว่า อาจเนื่องมาจากในการเรียนหัวข้อนั้นๆ นิสิตไม่ทราบประโยชน์ของการน าไปใช้  จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอน มีความเห็นร่วมกันว่า มีความเป็นไปได้ที่นิสิตอาจไม่ทราบถึงการน าความรู้นั้นๆไปประยุกต์ใช้อย่างไร ท าให้
จดจ าเนื้อหาได้เฉพาะในช่วงที่มีการเรียน-การสอน และการสอบ เท่านั้น ไม่สามารถน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอด หรือใน
การปฏิบัติงานจริง 

จากค ากล่าวที่ว่าการเรียนในห้องเรียน เป็นการเรียนแบบสมมติ ไม่ใช่การเรียนรู้ที่แท้จริง เนื่องจากห้องเรียนไม่ใช่
บริบทที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึก เพราะห้องเรียนไม่เหมือนสภาพในชีวิตจริง การสมมติโจทย์ที่คล้ายว่าจะเกิดใน
ชีวิตจริงก็ได้ความสมจริงเพียงบางส่วน แต่หากไปเรียนในสภาพจริงก็จะได้การเรียนรู้ในมิติที่ลึก และกว้างขวางกว่าสภาพ
สมมติ (อ้างอิงจาก วิจารณ์ พานิช (2555) วิถีการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์
วงศ์) ดังนั้นผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงได้จดั โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ การบูรณาการความรู้ทางเภสัชกรรมกับงานเภสัช
กรรมโรงพยาบาล ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เห็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชกรรมเข้ากับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล แม้ว่า
จะเป็นเพียงสาขาหนึ่งของวิชาชีพ แต่นิสิตก็สามารถที่จะเข้าใจและเช่ือมโยงความส าคัญดังกล่าวในสาขาอื่น ๆ เพื่อ ให้เกิด
การเรียนรู้ที่แท้ (Authentic learning)  
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาบทน าทางเภสัชกรรมส าหรับเภสัชศาสตร์ 
6.2. สร้างการเชื่อมโยงความรู้ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมในขอบข่ายของรายวิชาบทน าทางเภสัชกรรมส าหรบั 
       เภสัชศาสตร์ เข้ากับงานเภสชักรรมโรงพยาบาล 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  100  คน  ประกอบด้วย 
            นิสิตช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรเภสชัศาสตรบันฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จ านวน 90  คน 
      อาจารย์/บุคลากร จ านวน 10 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเพื่อเป็นการสรุป และประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้ง
รายวิชาโดยจะจัดกิจกรรมเป็น  2  ครั้ง     
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คร้ังท่ี/หัวข้อ จ านวนชั่วโมง วัน (เวล) 
ครั้งท่ี 1 ครอบคลุมเรื่องของใบสั่งยา & รูปแบบยา 1 18 พ.ย.56 (15.00-16.00 น.) 
ครั้งท่ี 2 ครอบคลุมการประยุกต์ทกุความรู้เรื่องการ
ค านวณมาใช้ในการท างานจริง 

3 2 ธ.ค. 56 (13.00-16.00 น.) 

 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 เงินงบประมาณรายได้ กองทุนเพือ่การศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน(โครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอน) 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น  
(โปรดระบุ) 

1. ค่าวัสด ุ  3,400  
2. ค่าอาหารว่าง (30 บาท x 10 คน x 1 มื้อ) x 2 ครั้ง  600  
3.ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ (500 บาท x 3 คน x 4 ชม.)  6,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. เขียนโครงการและขออนุมัตฯิ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและ

ซักซอ้มความเข้าใจกับอาจารย์ประจ าฐาน 
2. จัดเตรียมฐานความรู้และอุปกรณท์ี่

เกี่ยวข้อง 
3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสปการณ์ตาม

ฐาน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
สรุป/ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงหรือวางแผน
ปรับปรุงในการจดัโครงการครั้งต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1 วัน เวลา    พฤศจิกายน และธันวาคม  2556 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นิสิตสามารถบรูณาการความรู้ในรายวิชา บทน าทางเภสัชกรรมส าหรับเภสัชศาสตร์ เข้ากับการท างานในโรงพยาบาล 
ได้ และสามารถน าความรู้ในรายวชิานี้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
นิสิตเข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 90 

1. นิสิตมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม โดยมคีะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
(จาก 5 คะแนน) 

2. นิสิตสามารถตอบ
แบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง
กับการประยุกต์ใช้ความรู้
ฯ กับงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาล โดยมี
คะแนนเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
8.0 (จาก 10 คะแนน) 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................ 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
14.2 การตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
14.3 คะแนนจากการตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ฯ กับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความพร้อมในการจดัเตรียมฐานความรู้และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง 

ประสานการจดัซื้อจัดหาอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.215 
    ชื่อโครงการ   สนับสนุนการเรยีนการสอนรายวิชา ของคณะเภสัชศาสตร์ 
            โครงการเดมิ/ต่อเนือ่ง       โครงการใหม ่
  (รหัสโครงการเดิม ตามแผน ฯ   - ) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลิตบณัฑิต               การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.4)    
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ ........มาตรการ ........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.1, 2.3   มาตรการที่  2.1.3, 2.3.1 
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
 มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

 

 

 



 

 

 
172 

4. ผู้รับผิดชอบ  

4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   วิชาการ 
4.3 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์,,ผศ.อภริกัษ์ วงศ์รัตนชัย,ดร.กลุธิดา ไชยจนิดา, 

    ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์,ผศ.ดร.อรมัษ์ เจษฎาญานเมธา 
4.4 ผู้ประสานงาน   หัวหน้างานบริการการศึกษา,คณุบุญภา หลักทรัพย์ โทร.3702 ,3666 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง และเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่สร้างเสริมองค์ความรู้ และทักษณะที่ส าคัญส าหรับ
ผู้เรียน รวมทั้งพัฒนารูปแบบ เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนทั้งจากภายใน และภายนอกห้องเรียน จึงได้จัด
โครงการสนันสนุนการเรียนการสอนรายวิชา คณะเภสัชศาสตร์ ข้ึน ดังรายละเอียดรายวิชาด้านล่างนี้ 

5.1  199444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมจ านวน 2 ครั้ง 
5.2  199411 เภสัชเวทส าหรับเภสัชศาสตร์ 2 
5.3  199452 เภสัชบ าบัดประยุกต์ 1 (Applied Pharmacotherapeutics 1) และ  
 199453 เภสัชบ าบัดประยุกต์ 2 (Applied Pharmacotherapeutics 2) 

 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เปิดโอกาสให้นิสิตมีประสบการณเ์รียนรู้เกีย่วกับจริยธรรมวิชาชีพ 
6.2 เปิดปลูกฝังให้นิสิตมีความตระหนกัในประเด็นที่เกีย่วข้องกับจริยธรรมวิชาชีพ 
6.3 เปิดโอกาสให้นิสิตและผู้สนใจไดร้บัฟังธรรมะเกีย่วกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
6.4 เปิดโอกาสให้นิสิตและผู้สนใจได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น 
6.5 เพื่อสอดคล้องกับการจัดการเรยีนการสอนวิชา 199411 เภสัชเวทส าหรับเภสัชศาสตร์2 ในหัวข้อการตรวจสอบ

คุณภาพวัตถดุิบสมุนไพร การพัฒนายาจากสมุนไพร และบญัชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
6.6 เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ สถานปฏบิัติการเภสัช-

กรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร ์
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 เสริมประสบการณ์ในวิชาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ  

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 100 คน ประกอบด้วย 
      นิสิต      จ านวน 100 คน 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมในวิชา : ธรรมะในการด าเนินชีวิต  
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 111 คน ประกอบดว้ย 
นิสิต     จ านวน  95 คน 
อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  15 คน 
อื่น ๆ พระวิทยากร  จ านวน    1 รูป  
  

 กิจกรรมที่ 3 สัมผัสประสบการณจ์ริงขบวนการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาล 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 102 คน ประกอบดว้ย 
นิสิต     จ านวน 100 คน 
อาจารย์/บุคลากร  จ านวน    2 คน 
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กิจกรรมที่ 4 เภสัช มน.ร่วมใจให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 103 คน ประกอบดว้ย 
นิสิต     จ านวน  90 คน 
อาจารย์/บุคลากร  จ านวน    6 คน 
เภสัชกรประจ า ร.พ./ร้านยา จ านวน    3 คน 
 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) จัดกิจรรมเสรมิประสบการณ์ในรายวิชาจริยธรรมเชิงวิชาชีพในหัวข้อ “ยังไมไ่ดร้ะบ”ุ ตลอดภาคการศกึษาท่ี 2 

ปีการศึกษา 2556 
2) จัดบรรยายธรรมะโดยพระวิทยากรที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ในวันและเวลาที่มีการจดัการ

เรียนการสอนวิชาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 
3) เยี่ยมชมการด าเนินงานผลติยาสมนุไพรในโรงพยาบาลในภาพรวม ตัง้แต่อยู่ในแปลงปลูก ความสัมพันธ์

ระหว่างเกษตรกร กับ ทางโรงพยาบาล.สร้างสายสมัพันธ์กันอย่างไร ควบคุมการผลิตวตัถุดิบอย่างไร ได้
วัตถุดิบมาแล้ว ควบคุมคณุภาพอย่างไร การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การท าความสะอาด หั่น อบ สกดั หรือ
บรรจุแคปซูล อัดเม็ดอย่างไร เตรยีมยาใช้ภายนอกท าอย่างไร ขั้นตอนจนกระทั่งได้เป็นยาออกมา บรรจุ
อย่างไร ออกแบบภาชนะบรรจุอยา่งไร โยงเข้าไปสมัพันธ์กับรายการยาในบัญชียาหลัก และชมผลติภณัฑ์ของ
ทางโรงพยาบาล 

4) นิสิตได้ฝึกประสบการณ์การส่งมอบยา การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา และการแกไ้ขปัญหา
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาให้กับผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของอาจารย ์ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ ร้าน
ยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
              เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 61,550 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. เสริมประสบการณ์ในรายวิชาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อ
การศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน) จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

ค่าวัสดุและอกสาร  10,000  
รวม  10,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 10,000 บาท 
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2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา : ธรรมะในการด าเนินชีวิต เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 6,550 บาท (หกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าเดินทางพระวิทยากรภายในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 รูป  2,000  
2. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน (บุคลากร) * 1 มื้อ * 30 บาท/
คน/มื้อ + 100 คน (นิสิต) * 1 มื้อ * 15 บาท/คน/มื้อ 

 1,950  

3. ค่าสังฆทาน  1,000  
4. ค่าตอบแทนพระวิทยากร 2 ช่ัวโมง * 300 บาท/ช่ัวโมง  600  
5. ค่าวัสดุและเอกสาร  1,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 6,550 บาท 
 
3. สัมผัสประสบการณ์จริงขบวนการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาล เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าเช่ารถ  18,000  
2. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการ 102 คน * 2 มื้อ * 20 บาท  4,080  
3. ค่าวัสดุและเอกสาร  2,920  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 25,000 บาท 
 
4. เภสัช มน.ร่วมใจให้บริบาลทางเภสัชกรรม เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน) จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาของอาจารย ์  20,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 20,000 บาท 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมผู้รบัผิดชอบโครงการเพื่อ

วางแผนด าเนินงาน 
2. ประสานงานกับพ้ืนท่ี 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
จัดกิจกรรมตลอด ปีการศึกษา 2556 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการตามดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จ 
2. จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
ประชุมผูร้ับผดิชอบโครงการเพื่อ
แสวงหาแนวทางพัฒนาการด าเนนิงาน
ในปีถัดไป 

       
 

     

 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

11.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ยังไมร่ะบ ุ
11.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร และพืน้ท่ีเป้าหมาย 
11.3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร ์

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นิสิตมีประสบการณ์ในการจดักิจกรรมที่เกีย่วข้องกับจริยธรรมวิชาชีพ ส่งผลให้มีความตระหนักต่อเรื่องนี้มากขึ้น 
11.2 นิสิตมีประสบการณ์เรียนรูเ้กี่ยวกบัจริยธรรมวิชาชีพ 
11.3 นิสิตได้รับการปลูกฝังให้มีความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจรยิธรรมวิชาชีพ 
11.4 นิสิตและผูส้นใจได้รับฟังธรรมะเกีย่วกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
11.5 นิสิตและผูส้นใจได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากข้ึน 
11.6 นิสิตได้เรียนรู้การสอนวิชา 199411 เภสัชเวทส าหรับเภสัชศาสตร์2 ในหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

สมุนไพร การพัฒนายาจากสมุนไพร และบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ
11.7 นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียนภายใต้การดูแลของอาจารย์ ที่จะได้น าความรู้

ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย
อย่างน้อย 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มี
ความเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ของเภสัชกรในร้านยาหรือโรงพยาบาล 

การจัดโครงการ
เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ
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13. ตัวชี้วดัประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ. ตัวช้ีวัดที่................. 
 สกอ. ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7   สงป. ตัวช้ีวัดที่................. 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจากใบลงทะเบียน 
      14.2 ประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพด้วยแบบประเมินความพึงพอใจและความส าเร็จตามอัตลักษณ์บณัฑิตที่ระบุของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 14.3 ประเมินตัวชี้วัดเชิงเวลาด้วยก าหนดการจดัโครงการ 
 14.4 ประเมินตัวชี้วัดเชิงต้นทุนด้วยรายงานการเงินของโครงการ 
 14.5 ประเมินตัวชี้วัดเชิงเวลาด้วยก าหนดการจดัโครงการ 
 14.6 ประเมินตัวชี้วัดเชิงต้นทุนด้วยรายงานการเงินของโครงการ 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- - 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.216 
     ช่ือโครงการ  Manuscript preparation for international scientific journal 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
  
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่ 2.1 มาตรการ 2.1.1 )          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยทุธ์ที ่2.1, 3.1, 3.4    มาตรการที ่2.1.7, 3.1.2, 3.4.2   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี          ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสชัศาสตร ์
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศกึษา คณะเภสัชศาตร ์ โทร. 1860 
4.4  ผู้ประสานงาน   หัวหน้างานบริการการศึกษา,คุณสรัสวดี ชัยรัตน์    โทร. 3702,3700 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ เป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดคุณภาพของการศึกษาและ
การวิจัยของสถาบัน และตัวนักวิจัยหรือนิสิตบัณฑิตศึกษาเอง ทางคณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์จะเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย จึงเห็นควรจะให้มีการอบรมด้านการเขียนผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
การตีพิมพ์แก่คณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยเชิญวิทยากรชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์ด้านการสอนการเขียน
บทความเชิงวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง มาเป็นเวลานาน คือ Mr. David Alexander มาเป็น
วิทยากร การอบรมครั้งนี้ จะจัดในลักษณะเชิงปฏิบัติการ คือมีการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกเขียน และน างานที่ก าลังเขียน
มาอภิปรายถึงจุดที่แก้ไขในห้องเรียน วิธีนี้ จะท าให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากการท างานจริง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้อาจารย์และนิสติบัณฑิตศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ได้พัฒนาความรู้และทักษาในการเขียนบทความวิจัย
เป็นภาษาอังกฤษ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   15 คน  ประกอบด้วย 
       อาจารย ์   จ านวน   5 คน 
   นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา จ านวน  10 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

  อบรมเรื่องการเขียนงานวิจัยเพื่อตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติ แกบุ่คลากร
สายวิชาการ และ/หรือ นิสติบัณฑติศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ เป็นรปูแบบผสมผสานระหว่างการบรรยาย และ
ปฏิบัติการตามก าหนดการที่แนบมาด้านท้าย 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี         
         มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................... 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี ้
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)
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 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

แผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ 

รายได้ 

(บาท) 

แหล่งอื่น 

 

1. ค่าเดินทางวิทยากร   4,000  

2. ค่าที่พักวิทยากร (8 คืน x 1,000 บาท x 1 คน)  8,000  

3. ค่าตอบแทนวิทยากร (20 ชม. x 1,000 บาท x 1 คน)  20,000  

4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30  บาท x 5 มื้อ)  2,250  
5. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร  2,000  

6. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม  1,750  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)       38,000  บาท  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด   38,000 บาท 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ส ารวจความสนใจของนักวิจัย 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง

แผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดต่อวิทยากร 
2. ประชาสมัพันธ์ เตรียมเอกสาร 

สถานท่ี 
3. ด าเนินการจัดการอบรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ด าเนินการประเมินผลจากผู้เข้าร่วม
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
รายงานผลการประเมินโครงการในท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ
เภสัชศาสตร ์

            

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   24-28  ธันวาคม 2556      
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักวิจัย อาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา ความรู้และทักษาในการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 จาก 5 
 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1, 4.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน 
14.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และจดัท ารายงานโครงการฯ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานต่อคณะฯ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- - 
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ก าหนดการ 
  

24 Dec 2013 Room Chaiyanuparp 6 
9.00-12.00  
 

Lecture: Simplicity and structure: guidelines for writing a good scientific article  
(Room Chaiyanuparp 6; Open for all staff and students) 

13.00-16.00  Workshop 1: Introduction/ 
Discussion of 1st draft of Abstract (+ various exercises) 

25 Dec 2013 Room 1305 
9.00-12.00  
 

*Work on the second version of the Abstract  

13.00-16.00 Workshop 2: Students submit 2nd draft of Abstract / How to write an 
Introduction (+ exercises and discussion)  

26 Dec 2013 Room 1305 
9.00-12.00  
 

Workshop 3:, Lecture / Exercises / Discussion 

13.00-16.00 *Students prepare 1st draft of Introduction  
27 Dec 2013 Room 1305 
9.00-12.00  
 

Workshop 4: Students bring 1st draft of Introduction for critiquing in class / 
Discussion of 2nd draft of Abstract / Exercises / Discussion 

13.00-16.00 *Working on the 2nd draft of the Introduction  
28 Dec 2013 Room 1305 
9.00-12.00  Workshop 5: Students bring 2nd draft of Introduction  

How to write a Discussion 
13.00-16.00 Lecture / Exercise / Discussion / Concluding remarks 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.217 

 ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาการจดัการเรียนรายวิชาการจัดการคณุภาพในองค์กรและรายวิชาการจัดการระบบ
ยา เพื่อการรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 

     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ...........-..............) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
      การผลติบัณฑติ    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
      การบริการวิชาการแกส่ังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่ 2.1 มาตรการ 2.1.2 )          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  กลยทุธ์ที ่2.4  มาตรการที่ 2.4.2   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
    มี          ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์     โทร. 055-961841 
  อ.ดารณี เช่ียวชาญธนกิจ     โทร. 055-961837 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางสาวศศิลดา ตายา และ นางนงนุช โมราราย โทร. 055-963656 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ ได้มีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งในโรงพยาบาล
และร้านยา เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เป็นมาตรฐานท่ีโรงพยาบาลจะต้องก้าวไปให้ถึง วิชาชีพเภสัชกรเป็นหนึ่งในวิชาชีพท่ีจ าเป็น
อย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพองค์กรและการจัดการระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 เพื่อน าไปสู่การผลิตบัณฑิตในสาขาบริบาลเภสัชกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสังคม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการเปิดการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและรับรองคุณภาพใน
องค์กรสุขภาพอยู่ 2 รายวิชาด้วยกัน คือ 1) การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ หมวดวิชาบังคับ และ 2) การจัดการระบบ
ยาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในหมวดวิชาเลือกเสรี ส าหรับนิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม โดยทั้ง 2 รายวิชาที่อยู่
ภายใต้การดูแลของสายวิชาเภสัชศาสตร์สังคม ภาควิชาเภสัชกรรม.เนื้อหารายวิชาการจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ 
ประกอบไปด้วย แนวคิดเรื่องการจัดการระบบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง  การน าระบบคุณภาพ
ไปใช้ และการประเมินผลลัพธ์   โดยเน้นให้นิสิตเข้าใจหลักการ กระบวนการ เครื่องมือต่างๆ และการน าข้อมูลที่เก็บได้มา
ประเมิน และเน้นให้สามารถน าหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในองค์กรสุขภาพโดยการศึกษาจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เช่น การพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  และการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพร้านยา  เป็นต้น และ เนื้อหาวิชาการจัดการระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จะเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการดูแลผู้ป่วย การจัดการระบบยา ระบบยาที่พึงประสงค์ การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การจัดการยาที่ต้อง
ระมัดระวังสูง ความคลาดเคลื่อนทางยา การประสานรายการยา การวิเคราะห์สาเหตุแท้จริง การวิเคราะห์โอกาสบกพร่อง 
ความส าคัญและผลกระทบ การตามรอยคุณภาพ การส ารวจตนเอง การวัดและประเมินผลส าเร็จ จากค าอธิบายรายวิชา จะ
เห็นได้ว่า เนื้อหาการเรียนของทั้ง 2 วิชามีความสอดคล้องกัน ดังนั้นเพื่อให้นิสิตในหลักสูตรบริบาลฯ ได้มีโอกาสในการเรียน
ในเนื้อหาของทั้ง 2 รายวิชา จึงควรมีการผนวกรายวิชาเป็นวิชาเดียวกันในหมวดวิชาบังคับ เพื่อประโยชน์ในการเรียนของ
นิสิต โดยท าการวิพากษ์เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ทบทวนเนื้อหารายวิชา เพิ่มเติมส่วนท่ีขาดหาย และตัดทอนส่วนท่ีซ้ าซ้อน 
 ในการด าเนินงานด้านการจดัการคุณภาพฯและการรบัรองคุณภาพนั้น ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและ
เครื่องมือท่ีใช้เพื่อให้ก่อเกิดการพฒันาคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินการ ซึ่งเกดิจากการเรยีนรู้และประสบการณ์จาก
การท างานจริง เพื่อให้กระบวนการจัดการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารยผ์ู้มสี่วนเกี่ยวข้องในรายวิชา
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และเครื่องมือท่ีจ าเป็น รวมถึงการเข้าใจถึงกระบวนการในการ
จัดการเชิงคณุภาพและการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบได้บ่อยในกระบวนการ
ดังกล่าว ทางภาควิชาเภสัชกรรมปฎิบัติจึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการสัมนาคณาจารย์ในสายวิชาเภสัชศาสตรส์ังคม เรื่อง
แนวคิดการจดัการคณุภาพในองคก์รสุขภาพและการจัดการระบบยาในการรับรองคณุภาพโรงพยาบาลขึ้น เพื่อพัฒนาทีม
อาจารย์ในสายวิชาให้มีความเขา้ใจและสามารถน าไปถ่ายทอดให้กับนิสิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
   
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อวิพากษ์รายวิชาจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพและการจดัการระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
6.2 เพื่อพัฒนาอาจารย์ในสายวิชาเภสชัศาสตรส์ังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการจัดการ

คุณภาพในองค์กรสุขภาพ และการจัดการระบยาเพื่อการรับรองคณุภาพในโรงพยาบาล และเปิดมมุมองให้กับ
อาจารย์ในภาควิชาเภสัชกรรมปฎบิัติต่อการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพและการ
จัดการระบบยาเพือการรับรอคุณภาพในโรงพยาบาล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการเยนการสอนต่อไปในอนาคต 
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7. เป้าหมายของโครงการ 

     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 22 คน  ประกอบด้วย 
   วิทยากร   จ านวน   4  คน 
       อาจารย ์    จ านวน 10  คน 
    เภสัชกรโรงพยาบาล จ านวน   8  คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) การสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการคุณภาพในองค์กรและการจัดการระบบยา โดยสัมมนากลุม่ย่อย 
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้่านกรณีศึกษา ของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

2) วิพากษ์ ทบทวน เนื้อหาท้ังสองรายวิชาการที่มีในปัจจุบัน เพื่อรวมเนื้อหา ตัดทอนส่วนท่ีซ้ าซ้อน 
3) กิจกรรมดูงานโรงพยาบาลทีผ่่านการรับรองคณุภาพ 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
   มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
              เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ)  ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าท่ีพัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 70,000 (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 
แหล่งอื่น 

(โปรดระบุ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท 6 ช.ม.  3 วัน x จ านวนคน)  18,000  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (22 คน x 30 บาท X 6 มื้อ)  3,960  
3. ค่าอาหารกลางวัน (22 คน x 100 บาท X 3 มื้อ)  6,600  
4. ค่าเดินทาง (วิทยากร และผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานนอกสถานที่)  30,000  
5. ค่าท่ีพัก (วิทยากร และผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี)  4,840  
6. ค่าวัสดุส านักงาน วสัดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอื่นๆ และคา่เอกสาร  6,600  

รวม  70,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 70,000 (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมอาจารย์ในสายเภสัชศาสตร์
สังคม เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์และ
รูปแบบการจดัโครงการสมัมนา 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ติดต่อประสานงานวิทยากร, 

เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรม 
3. ประชาสมัพันธ์โครงการ  
4. จัดโครงการสมัมนาฯ 
5.  ศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ผ่านการ

รับรองคุณภาพ  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินโครงการตาม

แบบสอบถาม 
2. ประชุมอาจารย์ในสายวิชาเภสัช

ศาสตร์สังคมเพื่อสรุปผลการ
วิพากษ์รายวิชา 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม   ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 รายวิชาเพื่อการจัดการและการรับรองคณุภาพในองค์กรสุขภาพ จากการผ่านการวิพากษ์โดยผู้เช่ียวชาญ 
11.2 อาจารย์ที่เกี่ยวข้องในรายวิชา มีความรู้ ความเข้าใจในการจดัการเชิงคุณภาพ สามารถน าไปสู่การจัดการเรยีน

การสอนและถ่ายทอดให้นสิิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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12. ตัวชี้วดัความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์
ความรู้ที่ได้รับของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อย  3.5 จาก
คะแนน 5 

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับ
อนุมัต ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                  ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  2.4, 2.6  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

 14.1.  รายงานความก้าวหน้าต่อภาควิชาและกรรมการประจ าคณะ ทุก 3 เดือน  
 14.2.  ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา มี

หลายท่าน อาจไม่สะดวกในการมาสัมมนาใน
ช่วงเวลาเดียวกัน  

1. วางแผน ก าหนดการล่วงหน้า และประสานงินเพื่อยืนยันเวลากับ
วิทยากรอย่างต่อเนื่อง ก่อนถึงเวลาการจัดโคงการ 

 
2. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้เขา้ร่วมสมัมนามี

ความหลากหลาย ท าใหไ้มส่ามารถวิพากษ์
รายวิชาไดส้ าเร็จภายในช่วงเวลาทีก่ าหนด 

2. ให้ข้อมูลรายวิชา พร้อมทั้งวัตถุประสงค์แก่ผูเ้ข้าร่วมการวิพากษ์
ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดการสัมมนา และผูด้ าเนินการสมัมนา
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตาม
ก าหนดการ 

3. อาจารย์และบุคลากรผูเ้กี่ยวข้องไม่สามารถเข้า
ร่วมการประชุมได ้

3 ส ารวจช่วงเวลาการจัดโครงการที่ผู้มีส่วนเกีย่วข้องสามารถเข้าร่วม
ได้มากทีสุด โดยอาศัยการประสานงานผ่านภาควิชาเป็นหลัก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.218 
    ชื่อโครงการ    โครงการความร่วมมือทางกิจกรรมวิชาการและวิจัยกับ Monash University 
              โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
             การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
             การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลติบณัฑิต               การวิจัย 
             การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ...........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.4)    
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ ........มาตรการ..........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2, 5 กลยุทธ์ที ่2.1, 5.6  มาตรการที่  2.1.7,  5.6.2   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

 มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิต
ปัญหา 

 มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
188 

4. ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  

4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานบริการการศึกษา 
4.3 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  และคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โทร. 3682 
4.4 ผู้ประสานงาน   หัวหน้างานบริการการศึกษา, นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต โทร. 3702,3650 

 
5. หลักการและเหตุผล 
       การให้อาจารย์และนิสิตมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นอกจากจะเป็นการ
ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่และเปิดทัศนคติทางวิชาการและวิจัยให้กว้างขวางแล้ว การที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน
การสื่อสารยังเป็นการเพิ่มทักษะทางภาษาและความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติด้วย ด้วยเหตุนี้คณะเภสัช
ศาสตร์ จึงได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางกิจกรรมวิชาการและวิจัยกับ Monash Universtiy เนื่องจาก Monash 
Universtiy เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักวิชาการและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยได้รับการ
จัดอันดับอยู่ท่ีอันดับ 6 ของโลก (QS world University Ranking) 
 
6. วัตถุประสงค ์

ความร่วมมือทางกิจกรรมวิชาการและวิจัยกับ Monash Universtiy 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  
     7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  - สหกิจศึกษาส าหรับนสิิตหลักสตูรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรบิาลเภสัชกรรม 
  - Clerkship ส าหรับนสิิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรบิาลเภสัชกรรม 
  - งานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
   
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าทีพ่ัก 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
เงินบริจาค จ านวน 180,000  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าพาหนะเดินทาง   80,000 
2. ค่าที่พัก     40,000 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง    40,000 
4. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง    20,000 
รวม    180,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ส ารวจและตรวจสอบคุณสมบตัิผูท้ี่
มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ  

 
 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
กิจกรรมทางวิ ชาการแลวิ จัยที่ 
Monach university 

    
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุป/ประเมินผล 

      
 

      

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

            

 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  ยังไม่ระบุ 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะเภสัชศาสตร์ และ Monach University ประเทศมาเลเซีย 
 

1.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรมทางวิชาการและวิจัยกับ Monach University อย่างต่อเนื่อง 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนนิสิตและ/หรืออาจารย์เข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อย 2 คน 

ผลงานทางวิชาการ
และ/หรือวิจัย 

การด าเนินการโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกค่าใช้จ่ายใน
โครงการเป็นไปตามแผน 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 1, 2  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       14.1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2 คน 
        14.2  ผลงานทางวิชาการและ/หรือวิจัย  
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
จ านวนผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด การประชาสัมพันธ์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.219 
     ชื่อโครงการ  โครงงานวิจัยส าหรับนสิิตปริญญาตร ี
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.307) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........ มาตรการ............)          
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1  มาตรการ 2.1.3)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.............)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.............)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยทุธ์ที่ 2.1  มาตรการที่ 2.1.2   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสชัศาสตร ์
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั    โทร. 3682 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย     โทร. 1860 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต    โทร. 3650 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

     รายวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ของนิสิตในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็น
การผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของนิสิตในระดับปริญญาตรี 
เป็นกระบวนหลักท่ีพึงประสงค์ทั้งในส่วนสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของคณะเภสัชศาสตร์ 

 
6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของนิสิตในระดบัปริญญาตร ี
 6.2 นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลกัการวิจัย กระบวนการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจยั 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  190 คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน 119 คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน 71 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1)  นิสิตด าเนินงานตามโครงการทีไ่ด้รับอนมุัติจากคณะกรรมการวิจยัและคณะกรรมการจริยธรรมของ   
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2)  การน าเสนอผลงานในรูปปากเปล่าและโปสเตอร์ 
3) จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์
4) ประเมินผลการด าเนินงาน 
5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  343,900  บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดเงินอุดหนุน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพในการวจิัย) จ านวนเงิน 343,900  บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

รายได้ 

แหล่งอื่น 

(โปรดระบุ) 

1. ค่าวัสด ุ  231,500  
2. ค่าเดินทางเก็บข้อมูล  26,000  
3. ค่าตรวจวิเคราะห ์  35,500  
4. ค่าจ้างอาสาสมัคร  6,000  
5. ค่าจ้างและค่าใช้สอยอ่ืนๆ  25,000  
6. จัดท ารูปเล่ม (38 กลุ่ม x 2 เลม่ x 100 บาท)  7,600  
7. รางวัลการน าเสนอปรญิญานิพนธ์  
-รางวัลการน าเสนอโครงงานวิจัยรปูแบบโปสเตอรด์ีเด่น  
(จ านวน 6 รางวัล รางวัลละ 500 บาท) 
-รางวัล Popular Vote  
(จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท) 
-รางวัลการน าเสนอโครงงานวิจัยในห้องประชุมดีเด่น  
(จ านวน 8 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท) 
-รางวัลการมสี่วนร่วมในการซักถาม  
(Oral presentation จ านวน 4 รางวัลๆละ 200 บาท) 

 12,300  

รวม  343,900  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 343,900  บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 



 

 

 
194 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. นิสิตเตรียมหาชื่อโครงงานพร้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ส่งช่ือโครงการและอาจารย์ที่
ปรึกษา 

3. หน่วยประสานงานวิจัยช้ีแจงการ
ท าโครงงานทางเภสัชศาสตร ์

4. ประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อ
พิจารณาผู้ทรงคณุวุฒิในการอ่าน
โครงงานทางเภสัชศาสตร ์

5. ประกาศรายชื่อโครงงานทาง
เภสัชศาสตร์และอาจารย์ที่
ปรึกษา (ท าในเทอมแรกของปี
การศึกษา 2554) 

  

          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  นิสิตด าเนินงานตามโครงการที่

ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการ
วิจัยและคณะกรรมการจริยธรรม
ของมหาวิทยาลัย 

2.  การน าเสนอผลงานในรูปปาก
เปล่าและโปสเตอร ์

3.  จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

   
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
2.  สรุปและรายงานผลการ  

ด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
แก้ไขปรับปรุงและรายงานผล 
 

       
 

    

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2556    
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีท่ี 5 จ านวน  93  คน  นิสิตหลักสูตรเครื่องส าอางช้ันปีท่ี 4 จ านวน 26 คน รวม 119  คน มี
ประสบการณ์การท าวิจัย และ การน าเสนอผลงานวิจยั  
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. จ านวนผลงานวิจัยจาก
โครงการวิจัยของนิสติ อาจารย ์

2. จ านวนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
80% ของจ านวนโครงงาน
ทั้งหมด 

3. มีโครงงานท่ีสามารถส่งเข้า
ประกวด/แข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ ไม่น้อยกว่า 2 
โครงงาน 

1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการวิจยักระบวน การวิจัย 
และการน าเสนอผลงานวิจยั 
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการวิจยั กระบวนการวิจัย 
และการน าเสนอผลงานวิจยั 

3. ผลการประเมินการน าเสนอ
โครงงานอยู่ในระดบัด ี

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ ................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7 และ 4.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่ ................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน 
14.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และจดัท ารายงานโครงการฯ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานต่อคณะฯ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. การเข้าเก็บข้อมลูการวิจยัที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

นเรศวรก่อนได้รับการอนุมตั ิ
1. จัดชี้แจ้งและก าชับขั้นตอนการเข้าเก็บข้อมูลแก่นิสติทั้งก่อน

ด าเนินโครงงานวิจัย และขณะด าเนินโครงงานวิจัย 
2. การให้ความร่วมมือให้การเข้าฟังการน าเสนอ

โครงงานวิจัยของคณาจารย์ (มีจ านวนน้อย) 
2. แจ้งอาจารย์ผูค้วบคุมการน าเสนอให้เข้มงวดระยะเวลาใน

การน าเสนออย่างเคร่งครดั 
3. ก าหนดการการน าเสนอโครงงานวิจัยไมเ่ป็นไปตาม

ก าหนดการที่แจ้งประชาสัมพันธ ์
3. แจ้งก าชับขั้นตอน/ระยะเวลาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนสิิต 

4. นิสิตจัดส่งเอกสารในการเบิกจา่ยล่าช้า - 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.220 
   ชื่อโครงการ   โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2557 
             โครงการเดมิ/ต่อเนื่อง      โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.223) 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
           การผลิตบณัฑิต                          การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่  2.4  มาตรการ 2.4.4)        

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่...........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ ..........มาตรการ..........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน     

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.1   มาตรการที่ 2.1.6   
3.4  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลกัษณ์บัณฑิต) 

  มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวช้ีวัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิต
ปัญหา 

 มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  

4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริการการศึกษา 
4.3  ผู้รับผิดชอบ   ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  โทร. 1812 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายสุรินทร์ นิลาพันธ์  โทร.  3702 

 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และทบวงมหาวิทยาลัยในปี
การศึกษา 2543 ให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ใ น
ปีการศึกษา 2557 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
40 คน โดยจัดการเรียนการสอนที่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สุขุมวิท 38 กรุงเทพมหานคร 
ตลอดเวลาที่ศึกษา ท าให้นิสิตหลักสูตรนี้มีโอกาสท าความรู้จัก และสัมผัสบรรยากาศในมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่มาก 
 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตในหลักสูตรได้มีโอกาสท าความคุ้นเคยกับคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสิสิตด้วยกันเอง และระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เพิ่มมากขึ้น คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในหลักสูตรดังกล่าว ปีการศึกษา  2557  ขึ้นเพื่อรองรับความมุ่ง
หมายดังกล่าว 
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1  เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูล และท าความรู้จักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.2  เพื่อให้นิสิตได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ 
6.3  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตด้วยกัน และนิสิตกับอาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  58  คน  ประกอบด้วย 
     ยอดจากนิสิตผู้สมัครเข้าเรียนและมารายงานตัวประมาณการ จ านวน  40  คน 
     อาจารย์/บุคลากร       จ านวน  18  คน 
  7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ประสานงานเพื่อก าหนดวันและเวลาจัดโครงการ 
2) ประสานงานด้านการเดินทางและที่พักระหว่างด าเนินโครงการ 
3) ด าเนินโครงการ เนื้อหาประกอบด้วยการแนะน ามหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะเภสัชศาสตร์ ช้ีแจง

รายละเอียดหลักสูตรฯ ลักษณะการจัดการเรียนการสอน และช้ีแจงรายละเอียดการลงทะเบียนระบบ
ออนไลน์ 

4) ประเมินผลโครงการ จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อตัดสินใจ 
5) วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในรอบถัดไปตามผลการประเมิน 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
 ไม่ม ี         
 มี     โดย  เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
                   ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
                 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................. 
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8. งบประมาณด าเนินการ  

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึ กษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 133,120 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น
สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

ระบุเหตุผล 

วันท่ี 1  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  (40 คนx25 บาทx1 มื้อ)   1,000    
วันท่ี 2  อาหารกลางวัน (40 คนx100  บาท)   4,000    
          อาหารว่างและเครื่องดื่ม  (40 คนx25 บาทx2 มื้อ)   2,000    
วันท่ี 3 อาหารกลางวัน (40 คนx100  บาท)   4,000    
           อาหารว่างและเครื่องดื่ม  (40 คนx25บาทx2 มื้อ)  2,000    
ค่าเช่าท่ีพัก  (40 คน x 500 บาท x 2คืน)   40,000    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  50,000   
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา  อาจารย์  (10  คน x 14 ชม. x 60 บาท)  8,400    
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา เจ้าหน้าท่ี (8  คน x 14 ชม. x 60 บาท)  6,720    
ค่าตอบแทนวิทยากร  (15 ชม. x 1,000 บาท x 1 คน)  15,000    
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) 133,120  บาท 

(หนึ่งแสนสามหมืน่สามพันหนึ่งร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน

ด าเนินงาน 
3. ประสานงานด้านการเดินทาง ท่ีพัก ฯลฯ  

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. จัดท าสรุปผลโครงการเสนอตอ่ผู้บรหิาร 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงการด าเนินงานในรอบถัดไปตาม
ผลการประเมิน 

            

 

 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นิสิตในหลักสูตรมีทัศนคติที่ดีต่อคณะเภสัชศาสตร์ และต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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11.2 นิสิตเกิดความเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
11.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับนิสิต และนิสิตกับอาจารย์ 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย จ านวนอาจารย์และ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย  

- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อย
กว่า 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม 
ระดับคะแนน 1-5) 

- นิสิตและอาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กั น  ( ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า รสั ง เ ก ต ก า ร
ปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิต และระหว่างนิสิต
กับอาจารย์ ระหว่างการด าเนินโครงการ) 

ด าเนินโครงการ 
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เบิกจ่ายอยู่ใน
งบประมาณที่
ก าหนด 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.8, 3.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
     14.1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
       14.2  ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนเฉลีย่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.221 
    ชื่อโครงการ   โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศ 
            โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
      (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.224) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
           การผลิตบณัฑิต                          การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั     (กลยุทธ์ที่.........มาตรการ..........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.4)                     

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน   (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ.........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ .........มาตรการ.........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.1  มาตรการที่  2.1.3   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

 มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
เก่งงาน ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
มีจิตสาธารณะ 
มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแกป้ัญหาส่วนตัว 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  

4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    งานบริการการศึกษา 
4.3  ผู้รับผิดชอบ     ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน   โทร.1812 
4.4  ผู้ประสานงาน    นายสุรินทร์ นิลาพันธ์   โทร.  3702 

 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2543 เป็นรุ่นแรกนั้น วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนและการ
บริหารจัดการในเรื่องยา และโรคต่าง ๆ แก่ผู้มารับบริการ ณ สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน นอกจากการเรียนรู้ด้านวิชาการและปฏิบัติการในห้องเรียน
แล้ว ท าให้นิสิตในหลักสูตรฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เป็นต้นแบบและตัวอย่างอัน
ดี ซึ่งส่งผลให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้มา บูรณาการและประยุกต์ใช้กับการท างานในสถานประกอบการของตนได้ ดังนั้น      
คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดโครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศขึ้น ในปีการศึกษา  2556  ส าหรับนิสิต
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมชุมชน รุ่นที่ 14 ขึ้นเพื่อรองรับความมุ่งหมายดังกล่าว 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1  ให้นิสิตเรยีนรูร้ะบบการบริการงานบริบาลเภสัชกรรม การบริหาร และระบบส่งต่อในสถานประกอบการเภสัช
กรรมชุมชน จากประสบการณ์ตรง 

6.2   ให้นิสิตไดเ้ห็นถึงการปฏบิัติงานของเภสัชกรรมและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
6.3  ให้นิสิตได้ทราบถึงบทบาทและแนวโน้มของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
    7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  46  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิตประมาณการจากผูร้ายงานตวัเข้าเรียน  จ านวน   40  คน 
      อาจารย์/บุคลากร      จ านวน    4  คน 
  วิทยากร      จ านวน    2  คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ประสานงานเพื่อก าหนดสถานท่ีศกึษาดูงาน (ร้านยาคณุภาพ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) วันและเวลา 

การเดินทาง และอื่น ๆ 
2) ศึกษาการปฏิบตัิงานบริบาลเภสัชกรรม การบริหารจัดการ บทบาทและแนวโนม้ของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน

ในสถานประกอบการ 
3) ประเมินผลโครงการ จัดท ารายงานเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อตัดสินใจ 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
 ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................... 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการหลักสูตร) จ านวน 16,820 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยิ่สิบบาท
ถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

ระบุเหตุผล 

ค่าตอบแทนวิทยากร  (1,000 บาท x 4 ชม. x 1 คน)  4,000    
ค่าอาหารกลางวัน  (46 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  5,520    
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (46 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)  2,300    
ค่าเดินทางวิทยากร  (2 คน x 250 บาท x 2 เที่ยว)  1,000    
ค่าเดินทางนิสติ  (40 คน x 50 บาท x 2 เที่ยว)  4,000    
รวม  16,820  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) 16,820 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานงานกับสถานท่ีศึกษาดูงาน

เพื่อก าหนดวันและเวลา รวมทั้งการ
เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
ปฏิบัติงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. จัดท าสรุปผลโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงการด าเนินงานในรอบถัดไปตาม
ผลการประเมิน 

            

 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกจิกรรม   ยังไม่ระบ ุ
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  ร้านยาคณุภาพในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  นิสิตมีความรู้เกีย่วกับงานบริบาลเภสัชกรรม การบริหารจัดการ และระบบส่งต่อในสถานประกอบการเภสัช
กรรมชุมชน 

11.2  นิสิตมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของเภสัชกรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
11.3  นิสิตทราบถึงบทบาทและแนวโน้มของวิชาชีพเภสัชกรชุมชนในสถานประกอบการ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 ของเป้าหมาย           

2. อาจารย์และบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย  

1. นิสิตมีความรูเ้กี่ยวกับระบบการบริบาล
เภสัชกรรม การบริหารจัดการ และระบบ
ส่งต่อในร้านยาเพิม่ขึ้นกว่าก่อนเขา้ร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 30 (ประเมิน
จากแบบวัดความรู้) 

2. นิสิตมีความรูเ้กี่ยวกับบทบาทและแนวโน้ม
ของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนเพิ่มขึน้กว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 30 
(ประเมินจากแบบวัดความรู้) 

3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดย
มีระดบัคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 
3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม ระดับ
คะแนน 1-5) 

ด าเนินโครงการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เบิกจ่ายอยู่ใน
งบประมาณที่ก าหนด 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
      14.2  ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ ภ.222 
    ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน  ณ  ต่างประเทศ  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
                   สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  ปีการศึกษา  2556 
              โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.225) 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
           การผลิตบณัฑิต                          การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
     3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
      เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่ 2.1  มาตรการ 2.1.2, 2.1.4) 

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน   (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..........าตรการ...........)   
     3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการที่ 2.1.3   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
 มี         ไม่ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแกป้ัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแกป้ัญหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานบริการการศึกษา 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน   โทร.1812 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายสุรินทร์ นิลาพันธ์   โทร.  3702 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2543 เป็นรุ่นแรก ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งเน้นที่ จะพัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
และการบริหาร ในเรื่องยา และโรคต่าง ๆ แก่ผู้มารับบริการ ณ สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการนอกจากการเรียนรู้ถึงการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรม
ชุมชนและบทบาทเภสัชกรชุมชนในประเทศไทยแล้ว  การให้นิสิตในหลักสูตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบสาธารณสุขของ
ต่างประเทศและบทบาทของเภสัชกรในต่างประเทศ จะช่วยให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการและประยุกต์ใช้
ในการท างานในสถานประกอบการในประเทศไทย ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จั ดโครงการ
การศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556  ส าหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน รุ่นที่ 13  ขึ้นเพื่อรองรับความมุ่งหมายดังกล่าว 
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1  ให้นิสิตเรียนรู้ระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น โดยเน้นความเช่ือมโยงระหว่างงานเภสัชกรรม  กฎหมายและ 
 ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 

 6.2  ให้นิสิตได้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเภสัชกรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนในประเทศน้ัน 
 6.3  ให้นิสิตได้ทราบถึงบทบาทและแนวโน้มของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในสถานประกอบการนั้น ๆ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   27  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิตประมาณการ  จ านวน    25  คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน      2  คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  ศึกษาระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น โดยเน้นความเช่ือมโยงระหว่างงานเภสัชกรรม กฎหมาย และระเบียบ

ปฏิบัต ิ
 2)  ศึกษาการปฏิบัติของเภสัชกรและระบบงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนในประเทศน้ัน 
 3)  ศึกษาบทบาทและแนวโน้มของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในสถานประกอบการนั้น ๆ 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................... 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการหลักสูตร) จ านวน 263,000 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
ระบุเหตุผล 

ค่าเดินทางในส่วนนิสิต  (5,000 บาท x 25 คน)  125,000    
ในส่วนของอาจารย์ผู้ควบคุม ณ ต่างประเทศ  120,000  
-ค่าเดินทาง (2 คน x 45,000 บาท)  90,000    
-ค่าโรงแรมที่พัก  (2 คน x 10,000 บาท)  20,000  
-ค่าอาหาร  (2 คน x 5,000 บาท)  10,000    
ในส่วนของอาจารย์ผู้ควบคุมภายในประเทศ  18,000  
-ค่าเดินทาง (2 คน x 2,000 บาท)  4,000    
-ค่าโรงแรมที่พัก  (2 คน x 1,000 บาท x 2 คืน)  4,000  
ค่าของที่ระลึกสถานท่ีดูงาน  10,000    

รวมประมาณค่าใช้จ่าย ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) 263,000 บาท (สองแสนหกหมืน่สามพันบาทถ้วน) 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
ปฏิบัติงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             
 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  ยังไม่ระบ ุ
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม ยังไม่ระบุ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นิสิตได้เรียนรู้ระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น และเข้าใจความเช่ือมโยงระหว่างระบบงานเภสัชกรรม  ระบบ

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
11.2  นิสิตทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติของและบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนใน

ประเทศนั้น 
11.3  นิสิตสามารถเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน ณ ต่างประเทศ  

และประเทศไทย รวมถึงอภิปรายแนวโน้มบทบาทเภสัชกรในสถานประกอบการชุมชนในอนาคตได้ 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 80 % 

นิสิตมีประสบการณ์และทักษะความรู้
เพิ่มมากข้ึน 

ด าเนินโครงการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เบิกจ่ายอยู่ใน
งบประมาณที่ก าหนด 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       14.1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
       14.2  ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนเฉลีย่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.223 
    ชื่อโครงการ   ฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ 
              โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.226) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลิตบณัฑิต              การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั       (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการ 2.2.1, 2.2.5) 
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ .......มาตรการ........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1   มาตรการที่ 2.1.7 
3.2 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

  มี         ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
เก่งงาน ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
มีจิตสาธารณะ 
มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแกป้ัญหาส่วนตัว 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    งานบริการการศึกษา 
4.3  ผู้รับผิดชอบ     ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน   โทร.1812 
4.4  ผู้ประสานงาน    นายสุรินทร์ นิลาพันธ์   โทร. 3702 
 
5. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2543 เป็นรุ่นแรกนั้น วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนและการ
บริหารจัดการในเรื่องยา และโรคต่าง ๆ แก่ผู้มารับบริการ ณ สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน นอกจากการเรียนรู้ด้านวิชาการและปฏิบัติการในห้องเรียน
แล้ว ท าให้นิสิตในหลักสูตรฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เป็นต้นแบบและตัวอย่างอัน
ดี ซึ่งส่งผลให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้มา บูรณาการและประยุกต์ใช้กับการท างานในสถานประกอบการของตนได้ และ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นความส าคัญของการสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์การ
สอบเข้าระดับปริญญาโท ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 470 หรือ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 4.5 
หรือผลสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 470 หรือผลสอบของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 470 ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับผู้สนใจเข้าอบรมโดยเป็น
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ขึ้น  เพื่อรองรับนโยบายมหาวิทยาลัย 
 

6. วัตถุประสงค ์  
     6.1  เพื่อทบทวนและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการสืส่ารในบรบิทใกล้ตัว และใช้ไดจ้ริง 
     6.2  เพื่อฝึกทักษะด้านไวยากรณ์ที่เป็นพ้ืนฐานของการฟังพูด อ่าน เขียน 
     6.3  เพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห ์
     6.4  เพื่อฝึกทักษะการเขียนเรยีงความภาษาอังกฤษ   
     6.5  เพื่อฝึกทักษะการเขียนเรยีงความภาษาอังกฤษ (Essay) ให้ถูกต้องเพื่อฝึกทักษะและวิธีการท าข้อสอบ               

IELTS,CU-TEP 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
    7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  22  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิตผูส้นใจจากยอดผูส้มัครเข้าเรยีน (ประมาณการ) จ านวน   20  คน 
      อาจารยผ์ู้ช่วยวิทยากร    จ านวน    1  คน 
  วิทยากร      จ านวน    1  คน 

7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ประสานงานเพื่อเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
2) ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการ 
3) ประเมินผลโครงการ จัดท ารายงานเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อตัดสินใจ 

7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................... 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการหลักสูตร) จ านวน 66,400 บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
ระบุเหตุผล 

ค่าตอบแทนวิทยากร  (1,000 บาท x 48 ชม. x 1 คน)  48,000    
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (300 บาท x 48 ชม. x 1 คน)  14,400    
ค่าเดินทางวิทยากร  (1 คน x 500 บาท x 8 เที่ยว)  4,000    

รวมประมาณค่าใช้จ่าย ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) 66,400 บาท (หกหมื่นหกพนัสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานงานกับวิทยากร 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
ปฏิบัติงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. จัดท าสรุปผลโครงการเสนอต่อ  
    ผู้บริหาร 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงการด าเนินงานในรอบถัดไป
ตามผลการประเมิน 

            

 

10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1 วัน เวลา ในการจัดกจิกรรม ยังไม่ระบุ  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      11.1  ผู้สนใจมีการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้าง ไวยากรณ์ 
      11.2  ผู้สนใจมีการฝึกทักษะและวิธีการท าข้อสอบ IELTS , CU-TEP 
      11.3  ผู้สนใจมีการฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห ์
      11.4  ผู้สนใจมีการฝึกทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay) ให้ถูกต้อง 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย           

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อย
กว่า 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม 
ระดับคะแนน 1-5) 

ด าเนินโครงการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เบิกจ่ายอยู่ใน
งบประมาณที่ก าหนด 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       14.1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
       14.2  ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนเฉลีย่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสีย่ง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- - 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.224 
   ชื่อโครงการ  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2556 
               โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.227) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
           การผลิตบณัฑิต                          การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที ่2.4  มาตรการ 2.4.2 )        

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที.่.........มาตรการ...........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.3  มาตรการที่ 2.3.1  
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

  มี          ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
เก่งงาน ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
มีจิตสาธารณะ 
มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแกป้ัญหาส่วนตัว 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  
4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานบริการการศึกษา 
4.3  ผู้รับผิดชอบ   ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน โทร. 1812 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายสุรินทร์  นิลาพันธ์  โทร. 3702 

 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน รุ่นที ่1 เมื่อปี 
2543 เป็นรุ่นแรก ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนและการบริหาร ในเรื่องยา 
และโรคต่าง ๆ แก่ผู้มารับบริการ ณ สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับ
สถานประกอบการ จ าเป็นที่มหาบัณฑิตเภสัชศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่สามารถน าความรู้ที่ได้และผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลงานที่มีประโยชน์และเกิดการพัฒนางานเภสัชกรรมชุมชนได้ ในสิ้นปีการศึกษา 2556 นี้ นิสิตรุ่นที่ 13 จะได้ส าเร็จ
การศึกษาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศข้ึนเพื่อให้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไปได้ฝึกการ
ประยุกต์และอภิปรายความรู้ที่ได้รับในด้านการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
สถานประกอบการมาประมวลกัน และเพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับมหาบัณฑิต  
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้น าด้านการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
6.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับนิสิตเภสัชศาสตร์ 

 
7. เป้าหมายของโครงการ 
     7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น     49  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต       จ านวน  31  คน 
      อาจารย์/บุคลากร      จ านวน   18  คน 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ประสานงานเพื่อก าหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ และวิทยากรผู้ให้ความรู้ในโคงการ รวมทั้งประสานงาน

เรื่องการเดินทางและที่พัก 
2)   ด าเนินโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและกิจกรรมสันทนาการ 
3)   ประเมินผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานสรุปผลเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ)  เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ยังไม่สามารถระบุรายละเอยีด) 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการหลักสูตร) จ านวน 180,540 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาท
ถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

ระบุเหตุผล 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม    
วันที่ 1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  (31 คนx 30 บาทx1 มื้อ)  930   
อาหารกลางวัน  (31 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)  4,650    
อาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี (18 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)  900    
วันที่ 2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  (31 คนx 30  บาทx 2 มื้อ)  1,860    
อาหารกลางวัน  (31 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)  4,650    
อาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี (18 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)  1,800  
วันที่ 3 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  (31 คนx 30  บาทx 2 มื้อ)  1,860    
อาหารกลางวัน  (31 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)  4,650    
อาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี (18 คน x 50 บาท x  2 มื้อ)  1,800    
ค่าเช่าท่ีพัก  (31  คน x 500  บาท x 2 คืน)  31,000    
ค่าเช่าท่ีพักอาจารย์เจ้าหน้าที่และวิทยากร (1,000 บาท x18 คนx 2 วัน)  36,000    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  50,000    
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาอาจารย์   (8  คน x 14 ชม. x 60 บาท)  6,720    
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาเจ้าหน้าที่ (8  คน x 14 ชม. x 60 บาท)  6,720    
ค่าตอบแทนวิทยากร  (23 ชม. x 1,000 บาท x 1 คน)  23,000    
ค่าวัสดุและเอกสาร  4,000    
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) 180,540 บาท 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานงานเพื่อก าหนดวัน เวลา 

สถานที่จัดโครงการ และวิทยากรผู้ให้
ความรู้ในโคงการ รวมทั้งประสานงาน
เรื่องการเดินทางและที่พัก 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
ปฏิบัติงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
2. จัดท าสรุปรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงการด าเนินงานในรอบถัดไปตาม
ผลการประเมิน 
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10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม   ยังไม่ระบุ 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม    ก าหนดภายหลัง 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ของคณะเภสัชศาสตร์ได้รับแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดี 
11.2  มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน เป็นผู้น าด้านการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
11.3  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับนิสิตที่จะจบการศึกษา 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 

2. 2. จ านวนอาจารย์และ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 

2. นิสิตมีแนวคิดที่ดีต่อการด าเนินชีวิต และมี
คุณสมบัติเป็นผู้น าด้านการบริหารสถาน
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน (ประเมิน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับมหาบัณฑิต) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน (ประเมินจากการเฝ้าสังเกตการมีส่วน
ร่ วมและปฏิ สั มพันธ์ ในหมู่ นิ สิ ตและ
ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ระหว่างด าเนิน
โครงการ) 

ด าเนินโครงการ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เบิกจ่ายอยู่ใน
งบประมาณที่
ก าหนด 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.8, 3.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       14.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
       14.2 ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนเฉลีย่นไมต่่ ากว่าร้อยละ 3.5 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
  -  
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ   ภ.225 
    ชื่อโครงการ สหกิจศึกษาตา่งประเทศ  

 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 2556  ภ.238   ) 

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ............................) 
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่ 2.1, 2.2 มาตรการ 2.1.4, 2.2.5)  
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ............................) 
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ............................) 
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2, 5  กลยุทธ์ที ่ 2.1, 5.6  มาตรการที่  2.1.3, 2.1.7, 5.6.1, 5.6.2   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
     มี        ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
   เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทัง้การพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

   เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

   เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

   เก่งพิชิต
ปัญหา 

 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
     4.1  ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 

4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
   4.3  ผู้รับผดิชอบ     1. ผศ.ดร.ปวณีา  สนธสิมบตั ิ โทร. 3647 
   2. รศ.ดร.จารุภา  วิโยชน์     โทร. 3682   
   3. ผศ.ดร.ศิรดา  มาผันตะ๊ โทร. 1816 
     4.4  ผู้ประสานงาน      นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง   โทร. 3647 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 สหกิจศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาและพัฒนาบัณฑิตไทยเพราะการผนวกประสบการณ์ท างาน
ในระหว่างการเรียน ท าให้บัณฑิตมีความสามารถในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพในอนาคต เกิดความก้าวหน้าความส าเร็จต่อ
ตนเอง ต่อสถานปฏิบัติการ และท้ายที่สุดต่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคม 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) โดยมีแนวคิดว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียวตลาดเดียว มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต
ได้อย่างเสรี สามารถด าเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได้ สามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศทั้งวัตถุดิบและแรงงาน
มาร่วมในการผลิต มีมาตรฐานสินค้ากฎเกณฑ์กฎระเบียบเดียวกัน รวมถึงการจ้างงานอย่างเสรี จึงเป็นความจ าเป็นที่
ประเทศไทยต้องพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเป็นแรงงานความรู้อาเซียนหรืออยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอาเซียนและ
สามารถขยายตัวไปสู่การแข่งขันระดับโลกได้ในที่สุด การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตไทยให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยการ
ส่งเสริมบัณฑิตไทยให้มีความเป็นสากล มีทักษะภาษาต่างประเทศ เข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ และสามารถเรียนรู้การท างาน
กับต่างชาติ 

คณะเภสัชศาสตร์ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศและให้ความส าคัญของการจัดสหกิจศึกษา             
ไว้ในหลักสูตร เป็นการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษาต่างประเทศ เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์ โดยการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะก าหนด และผ่านการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะเภสัชศาสตร์  

 
6.  วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อให้นิสิตเภสัชศาสตร์สาขาบริบาลเภสัชกรรมและนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางปฏิบัติงาน ณ สถาน
ปฏิบัติการในต่างประเทศ 

6.2 เพื่อพัฒนานิสิตที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6.3 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย  
 -  นิสิต     4 คน  
 -  อาจารย ์             4 คน 

7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ  
2) ประชาสมัพันธ์ และรับสมคัรนิสติเข้าร่วมโครงการ 
3) นิสิตส่งใบสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผูส้มัคร (ผลการเรยีนดีและผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่

ก าหนด) 
4) คัดเลือกนิสิต 
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5) แจ้งรายชื่อนิสิตทีไ่ด้รับทุนไปยังมหาวิทยาลัย 
6) นิสิตจัดเตรียมเอกสารส าคญัส าหรบัการเดินทางในต่างประเทศ 
7) คณะฯ ยืมเงินทดรองจ่ายให้นิสติ 
8) นิสิตเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม (มหาวิทยาลยั 1 ครั้ง คณะฯ 1 ครั้ง) 
9) นิสิตปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา ณ สถานปฏิบัติการในต่างประเทศ 
10) อาจารย์นิเทศ (ทางอีเมล ์โทรศัพท์ หรือเดินทาง) 
11) สัมมนานิสิตและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 
12) ประเมินผลและสรุปโครงการ 

 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

 ไม่ม ี       
  มี    โดย    เบิกค่าพาหนะเดินทาง โดย เครื่องบิน 

                ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 
      ค่าหนังสือเดินทาง และวีซ่า 
      ค่าประกันสุขภาพ 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น  456,000  บาท  (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังนี้  
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 228,000 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
3. เงินรายได้จากแหล่งอื่น จ านวน 128,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ที ่ ค่าใช้จ่าย (ถัวเฉลี่ยนทุกรายการ) 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 

รายได้คณะฯ 

งปม. 
รายได้

มหาวิทยาลัย 

งปม. 
แหล่งอื่น 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเหมาจ่าย*     
- Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด ์1 คน  25,000 25,000  
- University of Wisconsin-Madison, Madison  
สหรัฐอเมริกา 

 75,000 60,000  

2 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ  
(50,000 บาท 4 คน) 

  100,000 100,000 

3 ค่าหนังสือเดินทางและวีซ่า  
(6,500 บาท 4 คน) 

  13,000 13,000 

4 ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลา 
การฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ  
(15,000 บาท 4 คน) 

  30,000 
 

15,000 

 รวม - 100,000 228,000 128,000 
 รวมท้ังสิ้น 456,000 

หมายเหตุ   *อัตราเบี้ยเลี้ยงและคา่ที่พักเหมาจ่าย กลุ่มประเทศตามที่ กพ.ก าหนด 
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9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผน (P) 
เขียนแผนโครงการ 

 
 

             
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. สรรหาสถานปฏิบัติการที่รับนสิิตสหกิจ

ศึกษา 

 
 

             

2. ประชาสมัพันธ์และรับสมัครนสิิตเข้าร่วม
โครงการ  

 
             

3. นิสิตส่งใบสมัครและพิจารณาคณุสมบัติ
ผู้สมคัร  

 
             

4. สอบสัมภาษณเ์พื่อคัดเลือก   
 

            
5. ประกาศผลการคัดเลือกนิสติ   

 

            6. แจ้งรายชื่อนิสิตสหกิจศึกษาไปยัง
มหาวิทยาลยั เพื่อออกหนังสือถึงสถาน
ปฏิบัติการ 

  
 

            

7. นิสิตจัดเตรียมเอกสารส าคญัส าหรบัการ
ปฏิบัติงาน   

 
       

     8. ท าหนังสือส่งตัว และแนบเอกสารประกอบ 
 

            
  9. นิสิตเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม 

(มหาวิทยาลัย 1 ครั้ง คณะฯ 1 ครั้ง) 
 

            
  10. นิสิตปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา ณ สถาน

ปฏิบัติการ    
 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง ระหว่างเดือนกมุภาพันธ์ –  เมษายน 2557 
- หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2557 
11. อาจารย์นิเทศ  

 
            

  ขั้นสรุปและประเมินผล (C)                   
1. นิสิตกลับมารายงานตัวที่คณะฯ และส่ง

เอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย          

 

   

 

    
2. นิสิตส่งแบบประเมินและรายงานผลการ

ฝึกปฏิบัติงาน   
หลักสตูรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง วันท่ี  1-2  พฤษภาคม 2557 
หลักสตูรบริบาลเภสัชกรรม ระหวา่งวันท่ี 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 

3. นิสิตน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิงานที่คณะฯ 
และมหาวิทยาลัย (โปสเตอร์ และวาจา) 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง วันท่ี  2  พฤษภาคม 2557 
หลักสตูรบริบาลเภสัชกรรม ระหวา่งวันท่ี 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 

4. คณะฯ รวบรวมเอกสารสรุปรายงานผล
การเรยีนส่งมหาวิทยาลัย 

มิถุนายน 2557 

5. คณะฯ จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการส่งมหาวิทยาลัย 

มถิุนายน 2557 

6. คณะฯ และมหาวิทยาลัย น าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงในปีถัดไป 

กรกฎาคม 2557 
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10.  วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ       
10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม:   
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –  เมษายน 2557 
   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2557 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม:  
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม University of Wisconsin-Madison, Madison   

  สหรัฐอเมริกา  
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  การสร้างภาคีหรือเครือข่ายกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ  
11.2  การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้การท างานและวัฒนธรรมของต่างชาติให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

ตามอตัลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11.3  การสร้างแนวคิดและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
11.4  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 

 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม

โครงการอย่างน้อย 1 
คน 

 

- ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างชาติ ทางด้าน
การเรยีนการสอนและวิจยั 

- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น 
- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการปฏิบัติงานดีขึ้น 
- นิสิตไดร้ับผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย

ในระดับดตีามเกณฑ์การประเมินนิสิตในต่างประเทศ 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  แบบประเมินผลการฝึกปฏบิัติงาน และใบรายงานผลการเรียนรายวิชา  
 14.2  แบบประเมินอาจารย์แหล่งฝึก และสรุปผล 
 14.3  การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผน 
 14.4  รายงานผลการปฏิบัติงานของนิสิตทุกราย 
 14.5  คะแนนการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสติแตล่ะคน 
 14.6  ผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนและหลังเขา้ร่วมโครงการ 
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15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. เนื่องจากช่วงเวลาของผลัดของการฝึกปฏิบตัิงานระหว่าง

มหาวิทยาลยันเรศวรและ University of Wisconsin 
เหลื่อมล้ ากันท าให้เกิดช่องว่างระหว่างช่วงของการฝึก
ปฏิบัติงาน นิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการต้องใช้เวลาในการฝึก
ปฏิบัติทั้งหมดยาวนานกว่านิสติที่ไม่ไดเ้ข้าร่วมโครงการ 
ส่งผลต่อระยะเวลาในการเตรยีมตวัสอบใบประกอบวิชาชีพ 
และการสมัครงานสั้นลงกว่านิสิตอืน่ 

1. ควรวางแผนล่วงหน้าระยะยาว ในการขอรับการสนับสนุน การ
รับสมคัรนิสติ และวางแผนปฏิทินการฝึกปฏิบัติงานส าหรับ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการล่วงหน้า เพื่อให้นิสิตไดเ้ตรียมตัวและ
วางแผนในการฝึกปฏิบัติงาน การเตรียมตัวเพื่อสอบใบ
ประกอบและการสมัครงานได้อยา่งเหมาะสม 

2. เนื่องจากความจ ากัดของจ านวนนสิิตที่ University of 
Wisconsin สามารถรองรับได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด ท าให้
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายล่าช้ากว่าก าหนด 

2. วางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณล่วงหน้า และในระยะ
ยาว เช่น แผน 2- 4 ปี เพ่ือให้ปฏิทินการฝึกปฏิบตัิงานของนิสิต
สอดคล้องกับปฏิทินการเบิกจา่ยตามปีงบประมาณ 

3. มหาวิทยาลัยไมไ่ด้ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนท่ีชัดเจน 
จึงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ 
เนื่องจากหากติดต่อไปแล้ว ไม่มีการส่งนิสติไป อาจกระทบ
ความสัมพันธ์ในปีถัดไป 

3. คณะฯ ควรก าหนดหลักเกณฑ์ หรือ แนวทางในการสนับสนุน
ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี

    เนื่องจากการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศต้องท า
ล่วงหน้าเป็นรายปี  

4. เรื่องการยืมเงินทดรองจ่าย ต้องให้อาจารย์ หรือเจา้หน้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบการยืมเงินให้นสิิต ซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีมาก 
และใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดอืน ท าให้อาจารย์ไม่
สามารถยืมเงินในงานอ่ืนตนเองได ้

4. มหาวิทยาลัยควรอนุญาตให้นิสติเป็นผู้ท าสัญญายืมเงินด้วย
ตนเอง โดยใหผู้้ปกครองเป็นผู้ค้ าประกัน หรือรับรองสัญญา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.226 
    ชื่อโครงการ สหกิจศึกษาดา้นวิทยาศาสตรเ์ครือ่งส าอาง   

 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 2556  ภ.235   ) 

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ  2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1, 5.2  มาตรการที่  2.1.6,  5.2.1-5.2.3 
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
     มี          ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

 เก่งงาน 

 ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน 

 มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด 

 มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3  ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และ ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก  โทร. 3619  
4.4  ผู้ประสานงาน     นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง    โทร. 3647 
 

5. หลักการและเหตุผล 
สหกิจศึกษา (CO-operative Education: Co-op) เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยการสนับสนุนจากโครงการสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึงเป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานปฏิบัติการ  (Work-based 
learning) โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิตที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีไปปฏิบัติงานจริงในสถานปฏิบัติการอย่างเป็น
ระบบก่อนส าเร็จการศึกษา โดยนิสิตจะต้องปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลาตรงตามสาขาวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อสถาน
ปฏิบัติการเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานช่ัวคราว ณ สถานปฏิบัติการที่ให้ความร่วมมือ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) การปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการอาจก าหนดให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในต าแหน่งที่มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะเจาะจง เป็นงานท่ีมีคุณภาพ เช่น ผู้ช่วยงาน ฯลฯ หรือก าหนดเป็นโครงงานพิเศษที่เป็นประโยชน์กับ
สถานปฏิบัติการและสามารถท าส าเรจ็ได้ภายในเวลา 16 สัปดาห์ โดยสถานปฏิบัติการจะจัดหาพี่เลีย้งหรือพนักงานท่ีปรึกษา 
(Mentor หรือ Job Supervisor) ท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานของนิสิตสหกิจศึกษา ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของนิสิตสห
กิจศึกษา อาจได้รับค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจากสถานปฏิบัติการ และหลังจาก
เสร็จสิ้นภารกิจ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษาของนิสิตสหกิจศึกษา  

เพื่อให้การจัดการรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมจึงได้ริเริ่มจัด
โครงการนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษาแก่สถานปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อนิสิตที่จะได้รับประสบการณ์ตามสาขาอาชีพท่ีได้ศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนการ
สอนในห้องเรียน และจะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ ในการท างานที่มากกว่าและมีโอกาสได้รับการเสนองาน
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 
6.  วัตถุประสงค์   

6.1  เพื่อด าเนินการตามแผนการศึกษาช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

6.2  เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตดา้นการพัฒนาอาชีพ (career development) และเสริมทักษะและประสบการณ์
ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างาน (employability) 

6.3  เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นิสิตในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่า
การฝึกปฏิบัติงาน 

6.4  เพื่อเปิดโอกาสให้สถานปฏิบัติการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
6.5  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมาก

ขึ้น 
6.6  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานปฏิบัติการและสถาบันอุดมศึกษาผ่านนิสิตสหกิจศึกษาและอาจารย์

นิเทศอันจะน าไปสู่ความร่วมมือท่ีกว้างขวางยิ่งข้ึน 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

7.1.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย 
 -  นิสิต       5 คน 
 -  อาจารย/์บุคลากร      5 คน 
 -  อาจารย์แหล่งฝึก      5 คน 
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7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1)  ส ารวจและคดัเลือกสถานปฏิบตัิการ 
2)  รับสมัครและคดัเลือกนสิิตสหกิจศึกษา 
3)  นิสิตปฏิบัตสิหกิจศึกษาที่สถานปฏิบัติการ 
4)  อาจารย์นิเทศ 
5)  นิสิตสหกิจศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติงาน และส่งเอกสาร 

 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

  ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ค่าเบี้ยเลี้ยง,เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ ,ค่าท่ีพัก,ค่าพาหนะ 

 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 24,170 บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอน) 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม ผลผลติ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศกึาส าหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์) จ านวน 10,320 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยยีส่บิบาทถ้วน) 

3. เงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 13,650 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
รายได้มหาวิทยาลัย 

 การเตรียมความพร้อมนสิิตก่อนฝกึปฏิบัติงาน    
1 ค่าเดินทางวิทยากร   4,500 
2 ค่าที่พักวิทยากร   1,000 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท 12 ช่ัวโมง)   7,200 
4 ค่าอาหารว่างนิสติ (15 บาท 3 มื้อ 10 คน)   450 
5 ค่าอาหารกลางวันนิสิต (50 บาท 10 คน)   500 
 การนิเทศ    
6 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย ์เจ้าหน้าท่ี (240 บาท 4 คน 2 วัน) 1,920   
7 เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ (100 บาท 2 วัน)  200  
8 ค่าที่พัก (1,200 บาท 2 ห้อง 1 คืน) 2,400   
9 ค่าพาหนะ 6,000   
 รวม 10,320 200 13,650 
 รวมท้ังสิ้น 24,170 

*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผน (P) 
เขียนแผนโครงการ 

 

              
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. สรรหาสถานปฏิบัติการที่รับนสิิตสหกิจศึกษา 

 
              

2. ประชาสมัพันธ์ และรับสมคัรนิสติเข้าร่วมโครงการ  
              

3. นิสิตส่งใบสมัคร และพิจารณาคุณสมบัตผิู้สมัคร  
              

4. สอบสัมภาษณเ์พื่อคัดเลือก  
              

5. ประกาศผลการคัดเลือกนิสติ  
              6. แจ้งรายชื่อนิสิตสหกิจศึกษาไปยังมหาวิทยาลยั เพื่อออก

หนังสือถึงสถานปฏิบัติการ 
               

7. นิสิตจัดเตรียมเอกสารส าคญัส าหรบัการปฏิบตัิงาน 
 

         
     8. ท าหนังสือส่งตัว และแนบเอกสารประกอบ 

 
         

     9. นิสิตเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม (มหาวิทยาลยั 1 
ครั้ง คณะฯ 1 ครั้ง) 

 
  

 
      

     10. นิสิตปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา ณ สถานปฏิบัติการ              
 

         
     11. อาจารย์นิเทศ  

 
         

     ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. นิสิตกลับมารายงานตัวที่คณะฯ และส่งเอกสารการเบิก

ค่าใช้จ่าย           

 

          
2. นิสิตส่งแบบประเมินและรายงานผลการฝึกปฏิบตัิงาน                      
3. นิสิตน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิงานที่คณะฯ และ

มหาวิทยาลยั (โปสเตอร์ และวาจา)           
 

          
4. คณะฯ รวบรวมเอกสารสรุปรายงานผลการเรยีนส่ง

มหาวิทยาลยั           
 

          
5. คณะฯ จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการส่ง

มหาวิทยาลยั            

 

        
6. คณะฯ และมหาวิทยาลัย น าผลการด าเนินงานไป

ปรับปรุงในปีถัดไป           
 

  
 

      
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
 -                
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10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
วัน เวลา การด าเนินการ สถานที ่

มิ.ย. 2556 1. รับสมัครนิสติสหกิจศึกษา 
2. ส ารวจสถานปฏิบัติการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ก.ค. 2556 1. นิสิตเลือกสถานปฏิบตัิการ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส.ค. 2556 1. ส่งรายชื่อ/ประวัตินิสติไปยังสถานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ย. 2556 1. นิสิตติดต่อประสานงานกับสถานปฏิบัติการเกี่ยวกับ

การเตรียมตัว การเดินทาง ท่ีพัก กิจกรรม และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ธ.ค.2556 -ม.ค. 2557              1. นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบตัิการ ณ สถานปฏิบัติการ 
2. อาจารย์นิเทศ 

สถานปฏิบัติการ 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นิสิตได้ประสบการณต์รงตามสาขาวิชาที่เรยีน 
 11.2  นิสิตเกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น 
 11.3  นิสิตเกิดทักษะในการสื่อสารและการรายงานข้อมูล 
 11.4  นิสิตมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 
 11.5  นิสิตได้รับคา่ตอบแทน/สวัสดิการขณะศึกษา 
 11.6  นิสิตได้รับการส่งเสรมิศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI)  

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
นิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษาไม่

น้อยกว่า 3 คน 
นิสิตสหกิจศึกษาได้รับการ

เสนองานอาชีพก่อนส าเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ราย 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1 แบบประเมินผลการฝึกปฏิบตัิงาน และใบรายงานผลการเรียนรายวิชา 
 14.2 แบบประเมินอาจารย์แหล่งฝกึ และสรุปผล 
  
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณไ์ด้ล่วงหน้า เช่น 
การเดินทาง ท่ีพัก และการเปลีย่นแปลงภายใน
สถานปฏิบัติการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องติดต่อสื่อสารกับนิสิต และสถาน
ประกอบการเป็นระยะก่อนและระหว่างปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ 
และยืนยันข้อมลูให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
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 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.227 
    ชื่อโครงการ การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอาง  

 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 2556  ภ.234  ) 

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่...........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการ  2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่...........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่...........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการที่   2.1.3, 2.1.6     

3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
 มี         ไม่ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
   เก่งงาน     ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

    มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
    มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
    มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   เก่งคน     มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
    มีจิตสาธารณะ 
    มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
    มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

   เก่งคิด     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
    ใฝ่เรียนรู ้
    ทัศนคติเชิงบวก 
    ผลงานนวัตกรรม 

   เก่งครองชีวิต     มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
    มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

   เก่งพิชิต
ปัญหา 

    มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
    มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  

   4.3  ผู้รับผดิชอบ    หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  โทร. 3619     
     4.4  ผู้ประสานงาน     นางสาวปัทมา ทับทิมทอง และนางจิตตรีพร คล้ายแท้ โทร 3647 
 
5.  หลักการและเหตุผล 

 แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ก าหนดให้นิสิตช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 
3 ทุกคนตอ้งผ่านรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน (Professional training) 6 หน่วยกิต เป็นเวลา 1 ภาคเรียน คือ ระหว่างเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 3 เดือน (ประมาณ 40 วันท าการ) ก่อนการฝึกปฏิบัติงานนี้นิสิตจะต้องผ่าน
รายวิชาบังคับ คือ การตั้งต ารับเครื่องส าอาง 2 และเคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 2 สถานปฏิบัติการของ
การฝึกปฏิบัติงานน้ี คือ โรงงานผลิตเครื่องส าอางและบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเครื่องส าอาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
พร้อมของนิสิตในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา  

 
6.  วัตถุประสงค์   

6.1  เพื่อด าเนินการตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
6.2  เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเครื่องส าอางและบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเครื่องส าอาง 
6.3  เพื่อให้นิสิตใช้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานเป็นแนวทางตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา  

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 59 คน ประกอบด้วย 
 -  นิสิตรหัส 52        3  คน 

-  นิสิตรหัส 53      26  คน 
 -  อาจารย/์บุคลากร      15  คน 
 -  อาจารย์แหล่งฝึก      15  คน 

7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1)  การส ารวจและคัดเลือกแหล่งฝึก 
2)  การอบรมเตรียมความพร้อมนสิิตก่อนฝึกปฏิบัติงาน   
3)  การส่งนสิิตฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก 
4)  การนิเทศ 
5)  การน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิงาน และส่งเอกสาร 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่ัก  
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 169,950  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 118,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)   

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม ผลผลติผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนนุท่ัวไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์) จ านวน 51,450 บาท  (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท 6 ช่ัวโมง) 3,600   
2 ค่าอาหารกลางวัน (5 คน คนละ 50 บาท) 250   
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (5 คน คนละ 30 บาท 2 มื้อ) 300   
4 ค่าวัสด ุ 1,000   
การฝึกปฏิบัติงาน 
5 ค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึก      

(วันละ 100 บาท 40 วันท าการ นิสิต 26 คน) 
- 116,000  

 การนิเทศ    
6 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์/เจ้าหน้าที ่(240 บาท 4 คน 5 วัน)             4,800   
7 ค่าที่พัก (1,200 บาท 3 ห้อง 4 คืน) 14,400   
8 ค่าเช่ารถตู ้(1,800 บาท 5 วัน) 9,000   
9 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3,500 บาท 5 ครั้ง)  17,500   
10 เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ (100 บาท 5 วัน)  500  
การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 
11 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท 10 คน 2 มื้อ) 600   
12 ค่าธรรมเนียมธนาคารเพื่อส่งค่าตอบแทนให้แหล่งฝึก  2,000  
 รวม 51,450 118,500  
 รวมท้ังสิ้น 169,950  

*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

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

ขั้นตอนการวางแผน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ส ารวจแหล่งฝึก 

   
 

           

2. คัดเลือกและจัดสรรแหล่งฝึก     
 

          
3. นิสิตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ     

 

          
4. นิสิตเลือกแหล่งฝึก      

 

         
5. ขออนุญาตให้นิสิตฝึกปฏิบตัิงาน                
6. ขอหนังสือรับรองสิทธ์ิการใช้บัตร
ประกันสุขภาพ 

       
 

       

7. แจ้งยืนยันการส่งนิสติฝึกปฏิบัตงิาน
และส่งประวัตินสิิต 

        
 

      

8. จัดเตรยีมเอกสารการฝึกปฏิบัตงิาน         
 

      
9. อบรมเตรยีมความพร้อมก่อนฝกึ
ปฏิบัติงาน 

        
 

      

10. ส่งตัวนิสิตฝึกปฏิบัติงาน           
 

    
11. นิเทศการฝึกปฏิบตัิงาน            

 

    
12. นิสิตน าเสนอการฝึกปฏิบัติงาน              

 

 
13. รายงานผลการเรยีนรายวิชา              

 

 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ 

              
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

              
 

 
 
10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 

วัน เวลา ขั้นตอนการด าเนินการ สถานที ่
เม.ย. 2557 1. อบรมเตรยีมความพร้อมนสิิตกอ่นฝึกปฏิบัติงาน 

2. แจกเอกสารการฝึกปฏิบัติงาน 
ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร ์

19 พ.ค.- 18 ก.ค. 2557 นิสิตออกฝึกปฏิบัติงาน แหล่งฝึก 
พ.ค.-ก.ค. 2557 อาจารย์นิเทศงาน แหล่งฝึก 
4 ส.ค.56 
8 ส.ค.56 

1. นิสิตน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลการเรียนรายวิชา (เทอม 3/2556) 

ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร ์
 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นิสิตได้ฝึกทักษะทางอาชีพและเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 
 11.2  นิสิตได้ฝึกการปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อื่นและเรยีนรู้การท างานในสถานปฏิบัติการ 
 11.3  นิสิตสามารถปรับปรุง พัฒนาตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อปรับปรุงให้พร้อมส าหรับการท างาน   

ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
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12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

นิสิตผา่นการฝึกปฏิบตัิงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

นิสิตมผีลการฝึกปฏิบัติงาน
ในเกณฑ์ด-ีดีมาก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  แบบประเมินผลการฝึกปฏบิัติงาน และใบรายงานผลการเรียนรายวิชา 
 14.2  แบบประเมินอาจารย์แหล่งฝึก และสรุปผล 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. แหล่งฝึกแจ้งยกเลิกการรับนิสติเนือ่งจากเปลี่ยนเจา้ของ

กิจการ/เปลี่ยนผู้บรหิาร/เปลี่ยนงานท่ีให้นิสิตฝึกไม่เป็นไป
ตามหลักสูตร 

1. จัดหาแหล่งฝึกใหม่ให้นิสติ 

2. นิสิตเปลี่ยนแหล่งฝึก เนื่องจากไม่ได้ศึกษาข้อมลูว่าแหล่ง
ฝึกมีสถานปฏิบัติงาน 2 แห่ง ท าให้จองที่พักผิดพลาด 

 2. ให้นิสิตติดต่อประสานงานกับอาจารย์แหล่งฝึกเพื่อ
สอบถามเรื่องที่พักระหว่างฝึกปฏบิัติงานก่อนที่จะตกลง
เช่าท่ีพัก   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.228 
  ชื่อโครงการ ฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน 
      โครงการเดิม/ต่อเนื่อง        โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 2556  ภ.230) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
      การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
      การบริการวิชาการแกส่ังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
     เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
      ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่ 2.2 มาตรการ  2.2.3)          
      ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
      ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยทุธ์ที ่2.1  มาตรการที่ 2.1.3   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน 
4.3  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี    โทร. 055-961840 
  อ.ภญ.ดารณี เช่ียวชาญธนกิจ   โทร. 055-961837 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 055-963647 

 

 5.  หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนรายวิชา199441 เสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน (Public Health Experience in 

Community) เป็นการฝึกปฏิบัติงานทางสาธารณสุขในชุมชนส าหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริบาล
ทางเภสัชกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้นิสิตได้ทราบระบบงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ได้ฝึกค้นหา
ปัญหาสาธารณสุขและวางแผนการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคลากรสาธารณสุขในชุมชน 

ทางคณะฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิต เพื่อให้การประสานงานและการจัดการฝึกปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดโครงการเสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การ
ส ารวจสถานที่ การอบรมนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติงาน การนิเทศงาน รวมถึงการสัมมนาสรุปการฝึก
ปฏิบัติงาน โดยใช้เวลารวมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
6.1  เพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 
6.2  เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน 
6.3  เพื่อให้นิสิตสามารถระบุปญัหาสาธารณสุขและเสนอแนะและ/หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
6.4  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขได ้

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
  ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 130 คน ประกอบด้วย 
      -  นิสิตช้ันปีท่ี 4/2557  105 คน 
      -  อาจารย/์บุคลากร     10 คน 
   -  อาจารย์ประจ าแหล่งฝึก    15 คน 
 7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

1)  การสัมมนาเพื่ออบรมนิสติก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
2)  การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล 
3)  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน  
4)  การน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิงาน 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ)  1.  ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
     2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงคณาจารย์และคนขับรถ 
     3.  ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่ม 
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 8.  งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 144,110 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสบิบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 650 บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้ส าเร็จ

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึ กษา                  
เภสัชศาสตร์)  จ านวน 143,460 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

 ส ารวจแหล่งฝึก  
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ (120 บาท 3 คน) 360     
2 ค่าพาหนะ 1,500     
 การอบรมเตรียมความพร้อมนิสติก่อนฝึกปฏิบัติงาน  
3 ค่าตอบแทนวิทยากร (300 บาท 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ช่ัวโมง) 4,500     
4 ค่าอาหารกลางวันส าหรับอาจารยแ์ละวิทยากร (50 บาท 10 

คน) 
500   

5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบัอาจารย์และวิทยากร (30 
บาท 10 คน) 

300   

6 ค่าเดินทางวิทยากร (300 บาท 3 คน) 900     
 นิสิตฝึกปฏิบัติงาน  
7  ค่าพาหนะรับ-ส่ง นิสิต (3,500 บาท รถบัส 4 คัน) 14,000     
8  ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (100 บาท 105 คน 10 วัน) 105,000     
 การนิเทศ  
9  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย/์เจา้หน้าท่ี (120 บาท 10 คน) 1,200      
1
0 

ค่าเช่ารถตู ้(1,800 บาท 3 คัน) 5,400      

1
1 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (1,000 บาท 3 คัน) 3,000      

 น าเสนอการฝึกปฏิบัติงาน  
1
2 

ค่าวัสดุน าเสนอโครงการ (200 บาท 13 กลุ่ม) 2,600     

1
3 

ค่าเดินทางอาจารย์แหล่งฝึก (300 บาท 13 คน) 3,900     

1
4 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท 10 คน) 300     

1
5 

ค่าธรรมเนียมธนาคารเพื่อส่งค่าตอบแทนให้แหล่งฝึก   650   

  รวม 143,460 650 
 

 รวมท้ังสิ้น 144,110  
*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ส ารวจแหล่งฝึก  

     20          

2. คัดเลือกและจดัสรรแหล่งฝึก       
 

        

3. นิสิตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ       
 

        

4. นิสิตเลือกแหล่งฝึก       
 

        

5. ขออนุญาตให้นิสิตฝึกปฏิบตัิงาน        
 

       

6. ขอหนังสือรับรองสิทธ์ิการใช้บัตรประกัน
สุขภาพ 

               

7. แจ้งยืนยันการส่งนสิิตฝึกปฏิบตัิงาน และ
ส่งประวัตินสิิต 

               

8. จัดเตรียมเอกสารการฝึกปฏิบัติงาน                

9. อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ปฏิบัติงาน  

          12     

10. ส่งตัวนิสิตฝึกปฏบิัติงาน            14-28     

11. นิเทศการฝึกปฏิบัติงาน            21     

12. นิสิตน าเสนอการฝึกปฏิบตัิงาน            2    

13. รายงานผลการเรียนรายวิชา (14 มค.57)                

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ  

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

               

 
10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 

วัน เวลา การด าเนินการ สถานที ่
20 ธันวาคม 2556 ส ารวจแหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
12 พฤษภาคม 2557   อบรมเตรียมความพร้อมนสิิต ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร ์
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30 น. ส่งนิสิต ที่ว่าการอ าเภอบางกระทุ่ม 
14 – 28 พฤษภาคม 2557   ฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
21 พฤษภาคม 2557   นิเทศ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
28 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. รับนิสิต   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกระทุ่ม 
2 มิถุนายน 2557 น าเสนอผลการฝึกปฏบิัติงาน ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร ์
14 มกราคม 2557 รายงานผลการเรียน  

(เทอม 1/57) 
 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจงานให้บริการสาธารณสุขในชุมชน  
11.2  นิสิตฝึกปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุขสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการระบบบริการด้านสาธารณสุข  
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11.3  นิสิตได้ประสบการณ์แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI)  

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
สัดส่วนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามแผนในแต่

ละปีต่อจ านวนนสิิตทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่เช่ือมโยงกับ
องค์กรท้องถิ่นอย่างน้อย 2 โครงการต่อป ี

การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 
นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ระบบ
สาธารณสุขในระดับท้องถิ่น และ
สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ .............. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
 14.2  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่เช่ือมโยงกับองค์กรท้องถิ่น 
 14.3  แบบประเมินผลการน าเสนอโครงการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 
 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 

ปัญหาความไมส่ะดวกในการรับ-ส่งนิสิต โดยอาจารย์ประจ า
แหล่งฝึกบางส่วนต้องการให้คณะฯ จัดรถรับ-ส่งจาก
คณะฯ ถึงแหล่งฝึกโดยตรง 

ประสานงานกับอาจารย์ประจ าแหล่งฝึกล่วงหน้าในการ
รับส่งและจ่ายค่าตอบแทน/ค่าน้ ามัน ส าหรับแหล่งฝึกท่ี
อ านวยความสะดวกในการรับส่งนสิิต 

แหล่งฝึกบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าแหล่งฝึก 
ท าให้มีปัญหาและอุปสรรคเรื่องความเข้าใจการฝึก
ปฏิบัติงานของนิสิต 

ส ารวจความพร้อมของอาจารย์ประจ าแหล่งฝึก และช้ีแจง
รูปแบบการฝึกปฏิบตัิงานให้ชัดเจนข้ึน โดยขอความ
ร่วมมือกับตัวแทนจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบาง
กระทุ่มให้เป็นผู้ประสานงานหลัก 

วัน-เวลาในการนิเทศงานมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากแหล่ง
ฝึกมีกิจกรรมประจ าปี ท าใหไ้ม่สะดวกกับการนิเทศงาน 

ประสานงานกับอาจารย์ประจ าแหล่งฝึกให้ชัดเจนในเรื่อง
ก าหนดการ และขอค ายืนยัน การตอบรับการฝึก
ปฏิบัติงานและการนิเทศงานล่วงหน้า 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.229 
     ชื่อโครงการ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 

  โครงการเดิม/ต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 2556  ภ.229   ) 

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการที่  2.1.3    
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี          ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ท้ังการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
    ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ผู้ก ากับดูแล รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  

  4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674  
    4.4 ผู้ประสานงาน     นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ นางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม รายวิชา 199554 ตามแผนการศึกษาช้ันปีที่ 5 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นรายวิชาที่ทุกมหาวิทยาลัยมีแผนการฝึกปฏิบัติงานร่วมกันและส่งนิสิต/นักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ เทียบช้ันปีที่ 5 ฝึกปฏิบัติงานพร้อมกันภายใต้การอ านวยการของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศศภท.)  ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557 อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนิสิตจ านวน 109 คน ที่คาดว่าจะสามารถฝึกปฏิบัติงานได้ ณ สถานบริการ
สาธารณสุขภาครัฐและ/หรือเอกชน (โรงพยาบาล ร้านยา) ซึ่งแหล่งฝึกต้องจัดเภสัชกรประจ าปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
แหล่งฝึก รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับคณะฯ จัดเตรียมแผนการฝึกปฏิบัติงาน ก ากับ ดูแล ประเมินนิสิตที่ฝึก
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ศศภท.ก าหนด และคณะฯ จัดส่งอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานเพื่อรับทราบ
สภาพและปัญหาของแหล่งฝึก/อาจารย์แหล่งฝึกและนิสิต เพื่อร่วมกันพัฒนาและ/หรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

ในขณะฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก นิสิตเภสัชศาสตร์ต้องใช้ทรัพยากรของแหล่งฝึก ทั้งด้านก าลังคน เวลา วัสดุ
ส านักงาน และอื่น ๆ  คณะเภสัชศาสตร์จึงจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนแหล่งฝึกเพื่อแบ่งเบาภาระของ
แหล่งฝึกและช่วยพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานต่อไป  

 

6.  วัตถุประสงค์ 
6.1  เพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 5 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 
6.2  เพื่อให้นิสิตเข้าใจโครงสร้างของงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและร้านยา 
6.3  เพือ่ให้นิสิตมีทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และร้านยา  

 

7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 229 คน ประกอบด้วย 
 -  นิสิตรหัส 53         92  คน 
 -  นิสิตรหัส 52         17  คน 
 -  อาจารย/์บุคลากรอื่น ๆ           20  คน 
 -  อาจารย์แหล่งฝึก        100  คน 

7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1)  การส ารวจและคัดเลือกแหล่งฝึก 
2)  การส่งนิสิตฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก 
3)  การอบรมเตรียมความพร้อมนสิิตก่อนฝึกปฏิบัติงาน   
4)  การนิเทศ 
5)  การน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิงาน 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ค่าตอบแทนแหลง่ฝึก ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ  
        ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิงาน 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 679,240 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้ส าเร็จ 
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา              

เภสัชศาสตร์) จ านวน 666,560 บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
2. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ            

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 12,680 บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

 การอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงาน    
1 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ (200 บาท 10 กลุ่ม 6 ช่ัวโมง) 12,000   
2 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท 6 ช่ัวโมง) 3,600   
3 ค่าที่พักวิทยากร 1,200   
4 ค่าเดินทางวิทยากร 5,000   
5 ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท 12 คน 2 มื้อ) 1,920   
6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท 12 คน 4 มื้อ) 1,440   
7 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (420 บาท 2 คน 2 วัน)  1,680  
 การฝึกปฏิบัติงาน    
8 ค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึก (100 บาท 50 วันท าการ นิสิต 107 คน) 535,000   
9 ค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึก (50 บาท 50 วันท าการ นิสิต 2 คน)  5,000  
 ค่าวัสด ุ    

10 ค่าวัสด ุ(50 บาท 50 วันท าการ นิสิต 2 คน) 5,000   
 การนิเทศ    

11 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์/เจ้าหน้าที ่(240 บาท 40 คน 2 วัน) 19,200   
12 ค่าที่พัก (1,200 บาท 2 ห้อง 4 คืน) 9,600   
13 ค่าเช่ารถตู ้(1,800 บาท 15 วัน) 27,000   
14 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3,000 บาท 15 วัน) 45,000   
15 เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ (100 บาท 10 วัน)  1,000  
 การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน    

16 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท 10 คน 2 มื้อ) 600   
17 ค่าธรรมเนียมธนาคารเพื่อส่งค่าตอบแทนให้แหล่งฝึก  5,000  
 รวม 666,560 12,680 - 
 รวมท้ังสิ้น 679,240 

*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ส ารวจแหล่งฝึก 

 

              

2. คัดเลือกและจดัสรรแหล่งฝึก 
 

              

3. นิสิตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

              

4. นิสิตเลือกแหล่งฝึก   
 

            

5. ขออนุญาตให้นิสิตฝึกปฏิบตัิงาน    
 

           

6. ขอหนังสือรับรองสิทธ์ิการใช้บัตร
ประกันสุขภาพ 

   
 

           

7. แจ้งยืนยันการส่งนสิิตฝึกปฏิบตัิงาน 
และส่งประวัตินสิิต 

   
 

           

8. จัดเตรียมเอกสารการฝึกปฏิบัติงาน     
 

          

9. อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ปฏิบัติงาน 

     
 

         

10. ส่งตัวนิสิตฝึกปฏบิัติงาน                

11. นิเทศการฝึกปฏิบัติงาน                

12. นิสิตน าเสนอการฝึกปฏิบตัิงาน                

13. รายงานผลการเรียนรายวิชา                

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ 

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

               

 
10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 
 10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557    

10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร และแหล่งฝึกท่ัวประเทศ  
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นิสิตสามารถฝึกปฏิบตัิงานได้ส าเรจ็ลุล่วง และมีผลการฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ ดี-ดีมาก 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80          
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
นิสิตผา่นการฝึกปฏิบตัิงานไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 
แหล่งฝึกท่ีคณะ/ศศภท. ส ารวจ ตอบรับ

การเป็นแหล่งฝึกของ ม.นเรศวร ใน
ปริมาณที่เพียงพอ 

นิสิตมผีลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ดี-ดี
มาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์
แหล่งฝึกมีคา่ไมต่่ ากว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมตั ิ
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13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่9, 16.2  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  แบบประเมินผลการฝึกปฏบิัติงาน และใบรายงานผลการเรียนรายวิชา 
 14.2  แบบประเมินอาจารย์แหล่งฝึก และสรุปผล 
 14.3  แบบนิเทศแหล่งฝึก 

14.5  แบบประเมินการอบรมเตรยีมความพร้อมนิสิตฝึกปฏบิัติงาน 
 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
นิสิตฝึกปฏิบัติงานไมผ่่านเกณฑ์ทีก่ าหนด แจ้งให้นิสิตทราบว่าเมื่อเกิดปญัหา ให้รีบติดต่อประสานงานกับ

คณะฯ ทันทีเพ่ือแก้ไข ไม่ควรปล่อยปัญหาทิ้งไว้จนสิ้นสดุ
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.230 
    ชื่อโครงการ ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

  โครงการเดมิ/ต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 2556  ภ.228 ) 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........     มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่ 2.1, 2.2 มาตรการ 2.1.4, 2.2.2 )          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........     มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่..........     มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการที่  2.1.2, 2.1.3     
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี          ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
    ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ผู้ก ากับดูแล รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  

 4.3 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ      โทร. 3674  
 4.4 ผู้ประสานงาน     นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ นางสาวปัทมา ทับทิมทอง   โทร. 3647 
 
5.  หลักการและเหตุผล 

นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมใน
หน่วยงานที่มีงานบริการด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลและ/หรือเอกชน สถานปฏิบัติการ 
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ต่าง ๆ ท่ัวประเทศท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาแล้ว 

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเปิดโอกาสให้นิสิตน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไป
ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในสถานการณ์และสถานที่จริง นิสิตต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) เรียนรู้จากปัญหา 
(problem-based learning) และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (experiential learning) เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ
และประสบการณ์ให้นิสิตมีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพ โดยมีเภสัชกรประจ าแหล่งฝึ กผู้ช านาญในงานบริบาลทาง
เภสัชกรรมเป็นพ่ีเลี้ยง ท าหน้าที่ควบคุม ดูแล และประเมินผลสัมฤทธ์ิการฝึกปฏิบัติงาน  

ดังนั้น การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการฝึกปฏบิัติงานจึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้เป็น
การเพิ่มภาระงานของเภสัชกรแหล่งฝึก และยังมีส่วนสนั บสนุนพันธกิจในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษากับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้การด าเนินงานทางวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
6. วัตถุประสงค ์

6.1  เพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 6 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 
6.2  เพื่อให้นิสิตน าความรู้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
6.3  เพื่อให้นิสิตมีทักษะและประสบการณ์การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจริงในโรงพยาบาล และร้านยา 

ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 225 คน ประกอบด้วย 
 -  นิสิตเทียบช้ันปีท่ี 6      100  คน 
 -  อาจารย์/วิทยากร/บุคลากร/อื่น ๆ       25  คน 
 -  อาจารย์แหล่งฝึก      100  คน 

7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1)  การส ารวจและคัดเลือกแหล่งฝึก 
2)  การอบรมเตรียมความพร้อมนสิิตก่อนฝึกปฏิบัติงาน   
3)  การส่งนสิิตไปฝึกปฏบิัติงาน ณ แหล่งฝึก 
4)  การนิเทศ 
5)  การน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิงานโดยนสิิต 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ค่าตอบแทนแหลง่ฝึก ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ  
        ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิงาน 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,492,430 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน  103,630 บาท (หนึ่งแสนสามพัน
หกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา                    
เภสัชศาสตร์) จ านวน  1,388,800บาท  (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)    

ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

 การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน    
1 ค่าตอบแทนวิทยากร (200 บาท 10 กลุ่ม 6 ช่ัวโมง) 12,000   
2 ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท 12 คน 2 มื้อ) 1,920   
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท 12 คน 4 มื้อ) 1,440   
4 ค่าล่วงเวลา (420 บาท 2 คน 2 วัน)  1,680  
5 ค่าวัสด ุ  1,000  
 การฝึกปฏิบัติงาน    
6 ค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึก    
7 ค่าตอบแทนแหล่งฝึกผลดัที ่5-8/2556 และ ผลัดที่ 2-4/57 1,193,500   
 และผลัด 5-7 วันท าการ (วันละ 100 บาท)    
8 ค่าตอบแทนแหล่งฝึก ผลดัที่ 5-8/2556 และ ผลัดที่ 2-4/57  92,250  
 และผลัด 5-7 วันท าการ (วันละ 50 บาท)    
 ค่าวัสดุ    
9 ค่าวัสด ุผลัดที่ 5-8/2556 และ 92,250   
 ผลัดที ่2-4/57 (วันละ 50 บาท)    
 การนิเทศ    

10 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์/เจ้าหน้าที ่(240 บาท 3 คน 2 วัน 3 ครั้ง) 4,320   
11 ค่าที่พัก (1,200 บาท 2 ห้อง 2 คืน 3 ครั้ง) 14,400   
12 ค่าเช่ารถตู ้(1,800 บาท 10 วัน) 18,000   
13 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3,000 บาท 10 วัน) 30,000   
14 เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ (100 บาท 5 วัน)  500  
 การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน    

15 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท 15 คน 12 วัน วันละ 2 มื้อ) 10,800   
16 ค่าธรรมเนียมธนาคารเพื่อส่งค่าตอบแทนให้แหล่งฝึก  4,000  
17 ค่าวัสด ุ 10,170   
18 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานล่วงเวลาส าหรับบันทึกผลการฝึกปฏบิัติงาน 

(420 บาท 5 วัน 2 คน) 
 4,200  

 รวม 1,388,800 103,630  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ) 1,492,430  
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9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ส ารวจแหล่งฝึก 

 

              

2. คัดเลือกและจดัสรรแหล่งฝึก  
 

             

3. นิสิตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 

             

4. นิสิตเลือกแหล่งฝึก   
 

            

5. ขออนุญาตให้นิสิตฝึกปฏิบตัิงาน    
 

           

6. ขอหนังสือรับรองสิทธ์ิการใช้บัตรประกัน
สุขภาพ 

       
 

       

7. แจ้งยืนยันการส่งนสิิตฝึกปฏิบตัิงาน และ
ส่งประวัตินสิิต 

       
 

       

8. จัดเตรียมเอกสารการฝึกปฏิบัติงาน        
 

       

9. อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ปฏิบัติงาน 

         
 

     

10. ส่งตัวนิสิตฝึกปฏบิัติงาน            
 

    

11. นิเทศการฝึกปฏิบัติงาน           
 

    

12. นิสิตน าเสนอการฝึกปฏิบตัิงาน            
 

  
 

13. รายงานผลการเรียนรายวิชา            
 

  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ 

              
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

              
 

 
 
10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 
 10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: 

ฝึกปฏิบัติงาน ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 
จ านวนวันฝึก 
(วันท าการ) 

จ านวน 
นิสิต 

ปีการศึกษา 2556    
ผลัดที่ 5/56 30 กย. – 8 พย.56 

เบิกรายได้ 56 (1 วัน) 
29 88 

ผลัดที่ 6/56 11 พย. – 20 ธค.56 28 90 
ผลัดที่ 7/56 6 มค. – 14 กพ.57 30 3 
ผลัดที่ 8/56 17 กพ. – 28 มีค.57 30 1 
ปีการศึกษา 2557    
ผลัดที่ 2/57 5 พ.ค. - 13 มิย. 57 27 95 
น าเสนอกรณีศึกษา ครั้งท่ี 1 16 - 20 มิย. 57 5 95 
ผลัดที่ 3/57 23 มิย. - 1 ส.ค. 57 28 96 
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ฝึกปฏิบัติงาน ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 
จ านวนวันฝึก 
(วันท าการ) 

จ านวน 
นิสิต 

ปีการศึกษา 2556    
ผลัดที่ 4/57 4 สค. - 12 กย. 57 29 96 
น าเสนอกรณีศึกษา ครั้งท่ี 2 15 - 19 กย. 57 5 96 
ผลัดที่ 5/57 22 กย. - 31 ตค. 57 

เบิกรายได้ 57 (6 วัน) 
29 96 

ผลัดที่ 6/57 3 พย. - 12 ธค. 57 28 96 
น าเสนอกรณีศึกษา ครั้งท่ี 3 15 - 19 ธค. 57 5 96 
ผลัดที่ 7/57 22 ธค. 57 – 30 มค. 58 28 96 
น าเสนอกรณีศึกษา ครั้งท่ี 4 2 - 4 กพ. 58 5 96 
ผลัดที่ 8/57 2 กพ. – 13 มีค. 58 29 4 
น าเสนอกรณีศึกษา ครั้งท่ี 5 17 มีค.58 2 4 

 10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร และแหล่งฝึกท่ัวประเทศ  
  

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นิสิตสามารถฝึกปฏิบตัิงานได้ส าเรจ็ลุล่วง และมีผลการฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ ดี–ดีมาก      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แหล่งฝึกมคีุณภาพและปริมาณพอเพียง  
 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.1  ตัวชี้วัดที่ 14 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. นิสิตผา่นการฝึกปฏิบตัิงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 

2. แหล่งฝึกท่ีท าบันทึกข้อตกลงความ
เข้าใจร่วมกัน (MOU) รับนิสิตเข้า
ฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

1. นิสิตมผีลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ดี-ดี
มาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2. คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อ
อาจารย์แหล่งฝึกมีคา่ไมต่่ ากว่า 3.5 จาก 
5 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัต ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่2, 9, 16.2, 17  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  แบบประเมินผลการฝึกปฏบิัติงาน และใบรายงานผลการเรียนรายวิชา 
14.2  สรุปรายช่ือนิสิตที่เข้าฝึกปฏบิัติงานตามแหล่งฝึกท่ีท าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน (MOU) 
14.3  แบบประเมินอาจารย์แหล่งฝึก และสรุปผล 
14.4  แบบนิเทศแหล่งฝึก 
14.5  แบบประเมินการอบรมเตรยีมความพร้อมนิสิตฝึกปฏบิัติงาน 
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15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปีที่
ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. นิสิตขาดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วย 1. เตรียมความพร้อมนสิิตให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม และน า

ปัญหาไปแจ้งภาควิชาเพื่อปรับปรงุวิธีการเรียนการสอนต่อไป 
2. นิสิตไม่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับผูป้่วย

ได ้
2. เตรียมความพร้อมนสิิตถึงวิธีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับผู้ป่วย 

และน าปญัหาไปแจ้งภาควิชาเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
ต่อไป 

3. นิสิตฝึกปฏิบัติงานไมผ่่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 3. แจ้งให้นิสิตทราบว่าเมื่อเกิดปญัหา ให้รีบติดต่อประสานงานกับ
คณะฯ ทันทีเพ่ือแก้ไข ไม่ควรปล่อยปัญหาทิ้งไว้จนสิ้นสดุ
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 

4. แหล่งฝึกส่งผลการประเมินล่าช้า  4. แจ้งและติดตามนสิิตและแหล่งฝึกให้ส่งผลการเรียนทุกผลดัทันที
หลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบตัิงาน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.231 
     ชื่อโครงการ โครงการรับนกัศึกษาแลกเปลี่ยนตา่งชาติ ส าหรับหลกัสตูรเภสัชศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาบรบิาลเภสัชกรรม 

  โครงการเดมิ/ต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 2556  ภ.237   ) 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1  โครงการสอดคล้องกับพันธกิจหลกั 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
      การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกจิรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่ 2.1 มาตรการ 2.1.2)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2,5  กลยุทธ์ที ่ 2.4, 5.6   มาตรการที่  2.4.4, 5.6.2   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
     4.1  ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
     4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
     4.3  ผู้รับผิดชอบ  ภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ     โทร. 1816 
                 อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ/รับฝึกปฏิบัติงานนิสิต 

1. ภญ.ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ 
2. ภญ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา 
3. อ.ภญ.วิรินทร์ อันล้ าเลิศ 
4. ผศ.ดร.อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา 
5. อ.ภญ.สุภิญญา เดชานนท์ 
6. ภก.ทรงศักดิ์ ทองสนิท งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
7. ผศ.ภญ.นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช 

พิษณุโลก 
     4.4  ผู้ประสานงาน     นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร  3647  
 
5.  หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ใน
ประเทศไทยและคณะเภสัชศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย (US-Thai 
Consortium for Pharmacy Education) และมีความสัมพันธ์อันดียิ่งกับ School of Pharmacy, University of 
Wisconsin-Madison มลรัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญญาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมหาวิทยาลัยวิสคอนซิลไดส้่งนักศึกษาเภสัชศาสตรเ์ข้าฝึกปฏบิัติการเลอืก (Elective 
clerkship) ณ แหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีละ 3 - 5 คน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ า
และอาจารย์แหล่งฝึกของคณะฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ทางมหาวิทยาลัยได้เซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพิ่มเติมกับ Harrison School of Pharmacy, Auburn University 
มลรัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์และ
อาจารย์แหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ในฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสความ
เป็นนานาชาติขององค์กร ทางคณะเภสัชศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติดังกล่าวนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
6.  วัตถุประสงค ์
  เพื่อสนับสนุนการรับฝึกปฏิบัตงิานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะเภสัชศาสตร์ สหรัฐอเมริกา โดยอาจารย์/อาจารย์

แหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย 
 -  นักศึกษาต่างชาติ  จาก     

 University of Wisconsin-Madison  3 คน  
 Auburn University     4 คน 

 -  อาจารย์/บุคลากร        8 คน 
7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 1)  อาจารย์แหล่งฝึกระบุช่วงเวลาและจ านวนที่จะรับนักศึกษาต่างชาติ 
 2)  ด าเนินรับและฝึกปฎิบัติงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติตามก าหนดเวลา 
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 3)  ประเมินและน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 
   7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี         

 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................ 
    
8. งบประมาณด าเนินการ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอน) จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม ผลผลติผู้ส าเรจ็การศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนนุ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์) จ านวน 13,500 
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)    

ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

1 ค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกท่ีรับฝึกนักศึกษาจาก Auburn 
University (100 บาท 4 คน 25 วันท าการ) 

10,000   

2 ค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกท่ีรับนักศึกษาจาก University of 
Wisconsin-Madison (100 บาท 1 คน 35 วันท าการ) 

3,500   

3 ค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกท่ีรับนักศึกษาจาก University of 
Wisconsin-Madison (50 บาท 2 คน 35 วันท าการ) 

 3,500  

4 ค่าวัสดตุอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกที่รับนักศึกษาจาก University of 
Wisconsin-Madison (50 บาท 2 คน 35 วันท าการ) 

 3,500  

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลชุมชนส าหรับ
การฝึกงานนิสติจาก Auburn University จ านวน 2 ผลัดๆ ละ 
1,500 บาท 

 3,000  

รวม 13,500 10,000  
รวมท้ังสิ้น 23,500  

*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลยั ณ 
ต่างประเทศ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. อาจารย์แหล่งฝึกแจ้งความประสงค์เรื่อง

ช่วงเวลาและจ านวนในการรับนสิติ 
ต่างชาติ 

2. ด าเนินรับและฝึกนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ตา่งชาติ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. นักศึกษาต่างชาติน าเสนอผลการฝกึ

ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินผลการฝึกปฏิบตัิงานของ

นักศึกษา 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
     น าผลการด าเนินงานมาอภิปราย
ร่วมกับอาจารย์ภายในคณะ เพื่อปรับ
แผนการด าเนินงาน (ในกรณีที่มีปญัหา
หรือลดโอกาสเกิดปัญหา) 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
10.  วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – กันยายน พ.ศ. 2557 
10.2  สถานที่จัดกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  การเพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานนิสิตเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยอาจารย์แหล่ง
ฝึกของคณะ ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 

11.2  การแลกเปลี่ยนประสบการณเ์กี่ยวกับการเรยีนการสอน การปฏิบัติงานเภสัชกรรมระหว่างอาจารย์แหล่งฝึกของ
คณะฯ กับนิสิตจากต่างชาติของทั้งสองมหาวิทยาลัย 

11.3  การเพิ่มความเป็นนานาชาติของสถาบันที่รับฝึกปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิตของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรและนิสิตต่างชาติ 

11.4  การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
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12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนนักศึกษาต่างชาติมาฝึก
ปฏิบัติ งานตามจ านวนที่
ก าหนดและสมดุลกับจ านวน
นักศึกษาและ/หรือบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรทีไ่ป
แลกเปลีย่น ณ มหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ 

นักศึกษาต่างชาติไดเ้รียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ของการฝึกปฏิบัติงานและได้รบั
ประสบการณ์ที่ดีในการฝึก ปฏิบัตงิาน ณ 
แหล่งฝึกของคณะฯ มผีลตอบรับหรือผลการ
ประเมินท่ีดีต่ออาจารย์ แหล่งฝึกและแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในเวลาที่ก าหนด 

สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใน
งบท่ีก าหนด 

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่มาฝึกปฏบิัต ิ
 14.2  การประเมินอาจารย์แหล่งฝึก 
 14.3  การน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิงาน 
 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

พยายามวางแผนรองรับล่วงหน้าเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาต่างชาติ และช่วงเวลาที่อาจารย์แหล่งฝึกของคณะฯ 
สามารถรองรับนักศึกษาต่างชาติได้ ทั้งนี้ ยังอาจมีการคลาดเคลื่อนประมาณ 1 - 2 คน เนื่องจากปฏิทินปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และปฏิทินการจัดตารางฝึกปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

ประสานงานกับงานกิจการนิสิต (ชมรมภาษาอังกฤษ) ในการหานิสิตของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็น buddy กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อช่วยประสานงานในด้านต่าง ๆ เช่น ที่พัก อาหาร และกินอยู่ โดยไม่ต้องรบกวน
อาจารย์แหล่งฝึก เป็นการสนับสนุนกิจกรรมของโครงการของนิสิตชมรมภาษาอังกฤษ เพิ่มการมีส่วนร่วมและความเป็น
นานาชาติของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.232 
    ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านบริบาลทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ   

 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 2556  ภ.236 ) 

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่ 2.1 มาตรการ  2.1.2)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   กลยุทธ์ที ่ 2.4, 5.2  มาตรการที่  2.4.3, 5.2.3    
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3  ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 

 

5.  หลักการและเหตุผล 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา คณะเภสัชศาสตร์ได้ก าหนดต าแหน่ง “อาจารย์แหล่งฝึก” สังกัดภาควิชาเภสัช

กรรมปฎิบัติ มีหน้าที่หลักคือปฎิบัติงาน ณ แหล่งฝึก และรับฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับนิสิต ในปัจจุบัน
ทางคณะ ฯ มีอาจารย์แหล่งฝึกทั้งสิ้น 9 ต าแหน่ง เข้ารับการอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด จากสภาเภสัชกรรม ภายใต้การฝึกอบรม ณ สถาบันหลักคือคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร การฝึกอบรมนี้มีความส าคัญต่อการศึกษาในหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
คณาจารย์เหล่านี้ต้องท าหน้าที่เป็นเภสัชกรต้นแบบ (role model) ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อไป อีกทั้งบทบาทของ
อาจารย์แหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรยังเป็นต้นแบบให้กับคณะเภสัชศาสตร์อื่นในประเทศไทย
อีกด้วย  

เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์การให้บริบาลทางเภสัชกรรม รวมถึงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่อาจารย์
แหล่งฝึกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของงานให้บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์จึงให้ทุนสนับสนุน
การเข้าร่วมปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับเภสัชกรและบุคลากรอื่นในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แก่อาจารย์แหล่งฝึกเป็นเวลา 3 เดือน จ านวน 2 ทุนต่อปี  

 

6.  วัตถุประสงค ์
  เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์แหล่งฝึกเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น  ณ ต่างประเทศ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2 คน ประกอบด้วย 
 -  อาจารย์/บุคลากร        2 คน 
7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1)  คัดเลือกอาจารย์แหล่งฝึกท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 
2)  อาจารย์แหล่งฝึกท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ ต่างประเทศ 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย0 
   ไม่ม ี         

 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง และคา่ที่พัก เหมาจ่าย 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอน) จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) 

 ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

1 ค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-สหรฐัอเมริกา  
(60,000 บาท 2 คน) 

  120,000   

2 ค่าที่พักและค่าเบีย้เลี้ยง (เหมาจ่าย)    80,000   

 
รวม   200,000   

*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กค. ส.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผน (P) 
เขียนแผนโครงการ 

 

              
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลยัใน

ต่างประเทศ 

 

              

2. ประชาสมัพันธ์ และรับสมคัรอาจารย์
แหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการ 

 
              

3. อาจารย์แหล่งฝึกท่ีสนใจส่งใบสมัคร 
และพิจารณาคณุสมบัตผิู้สมัคร 

 
              

4. สอบสัมภาษณเ์พื่อคัดเลือก  
              

5. ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์แหล่ง
ฝึก 

 

              6. แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ไปยัง
มหาวิทยาลยั เพื่อจัดท าหนังสือ/เอกสาร
ต่างๆ ในการประสานงานกับ
ต่างประเทศ  

 

             7. ผู้รับทุนจัดเตรียมเอกสารส าคญัส าหรับ
การเดินทางไปต่างประเทศ 

 

 
        

     8. ผู้รับทุนยืมเงินทดรองจ่าย 
 

         
     ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

คณะฯ จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการส่งมหาวิทยาลัย 

 
   

 

     
     ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

คณะฯ และมหาวิทยาลัย น าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงในปีถัดไป            

 

        
 
10.  วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
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10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – สิงหาคม พ.ศ. 2557 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ ต่างประเทศ 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพิ่มศักยภาพของอาจารย์แหล่งฝึกทั้งในด้านการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติงานนิสิตเภสัชศาสตร์ 
สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม  

 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. อาจารย์แหล่งฝึกท่ีได้รับการคัดเลอืกเดินทางไปฝึก 

ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ 2 คน  
2. รายงานผลการฝึกปฏิบตัิงานบริบาลทางเภสัชกรรมใน

ต่างประเทศ  
3. การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัช

กรรมในต่างประเทศ 

1. อาจารย์แหล่งฝึกมีทักษะ
การให้บริบาลทางเภสัช
กรรมเพิม่ขึ้น 

2. อาจารย์มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่าย
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัต ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.4, 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1   จ านวนอาจารย์แหล่งฝึกท่ีเดินทางไปฝึกปฏิบตัิงานบริบาลทางเภสชักรรมในต่างประเทศ  
14.2  รายงานผลการฝึกปฏิบตัิงานบริบาลทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ  
14.3  การน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิงานบริบาลทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ 
14.4  คะแนนสอบภาษาอังกฤษก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงานบรบิาลทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ 
 

15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. มหาวิทยาลยั/แหล่งฝึกในต่างประเทศตอบรับการเข้าร่วม

ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมล่าช้า 
1. ติดต่อประสานงานมหาวิทยาลยั/แหล่งฝึกใน

ต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี หรือวางแผน
ระยะยาวร่วมกับมหาวิทยาลัย/แหล่งฝึกใน
ต่างประเทศท่ีมีบันทึกความตกลงร่วมมือกัน 

2. มหาวิทยาลยั/แหล่งฝึกในต่างประเทศท่ีติดต่อประสานงานไว้ไม่
รับอาจารย์แหล่งฝึกเข้าร่วมปฏิบัตงิานบริบาลทางเภสัชกรรม 

2.  ติดต่อประสานงานมหาวิทยาลยั/แหล่งฝึกใน
ต่างประเทศหลาย ๆ แห่ง  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.233 
     ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชศาสตร์ 

 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 2556  ภ.232  ) 

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1  โครงการสอดคล้องกับพันธกิจหลกั 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกจิรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
      การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   กลยุทธ์ที ่ 2.1   มาตรการที่  2.1.3   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ผู้ก ากับดูแล รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  

    4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674  
    4.4 ผู้ประสานงาน     นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ นางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 
 
5.  หลักการและเหตุผล 

  นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตต้องเรียนรู้เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาในทางเภสัชเคมีและ
เภสัชพฤษศาสตร์ อาทิ พรรณพืชสมุนไพร และฤทธิ์ทางเคมีของพืชชนิดต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการวิธีผลิตยา การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแปรรูป ตลอดจนการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  

การจัดให้นิสิตมีประสบการณ์ศึกษาดูงานทางเภสัชเคมี เภสัชเวท และเภสัชอุตสาหกรรม เป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ช่วยกระตุ้นให้นิสิตเทียบช้ันปีท่ี 4 ท่ีก าลังเข้าสู่การศึกษาวิชาเฉพาะทางเภสัชศาสตร์ เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และมีประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถน ามาประกอบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
6.  วัตถุประสงค ์

6.1  เพื่อให้นิสิตศึกษาดูงานทางเภสัชเคมี เภสัชเวท และเภสัชอุตสาหกรรม 
6.2  เพื่อให้นิสิตได้รบัประสบการณ์ตรงจากวิทยากรในแหล่งศึกษาดูงาน 
6.3  เพื่อให้นิสิตมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับยา และการผลติยาสมนุไพร 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 112 คน ประกอบด้วย 
 นิสิตเทียบช้ันปีท่ี 4 ปกีารศึกษา 2556   105  คน 
 อาจารย์/บุคลากร        7  คน 

7.2  กิจกรรม/ เนื้อหาที่จะด าเนินการ   
 การศึกษาดูงานพรรณพืชสมุนไพร และการผลติยาในโรงงานอุตสาหกรรม 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี         

 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ค่าที่พัก  ค่าของที่ระลึก ฯ 
    

9.  งบประมาณด าเนินการ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 164,160บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ              
จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 42,500บาท (สี่หมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์)  จ านวน 68,160บาท   (หกหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

3. จากนิสิต  จ านวน 53,500 บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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ค่าใช้จ่าย 

งปม. 
แผ่นดิน 

งปม. 
รายได้ 

งปม. 
เก็บจาก

นิสิต 
 1 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย ์เจ้าหน้าท่ี (240 บาท 7 คน 2 วัน) 3,360     
 2 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดืม่ส าหรับนิสติ (200 บาท 105 คน 

2 วัน) 
  21,000 21,000  

 3 ค่าที่พักอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี (1,200 บาท 4 ห้อง) 4,800     
 4 ค่าที่พักนิสิต (500 บาท 105 คน 1 คืน)   20,000 32,500  
 5 ค่าของที่ระลึก (ชุดละ 500 บาท 3 ชุด)   1,500    
 6 ค่าพาหนะ (15,000 บาท 2 คัน 2 วัน) 60,000     
  รวม  68,160 42,500 53,500  
 รวมทั้งสิ้น 164,160 
*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กค. ส.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประสานงานกับสถานประกอบการ 

               

2. ส ารวจนสิิตเข้าร่วมโครงการ                

3. ติดต่อประสานงานท่ีพัก พาหนะ ฯ                

4. ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน                

5. ขออนุญาตผู้ปกครองนิสิต                

6. ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด แนบ
แผนการรักษาความปลอดภยั 

               

7. ประชุมชี้แจงนิสิตก่อนเดินทาง                

8. ศึกษาดูงาน                 

9. นิสิตน าเสนอ/แลกเปลี่ยน สรุปผล
การศึกษาดูงาน 

               

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ 

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

               

 
10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม:  
  วันท่ี 2 มิถุนายน 2557 (หลังน าเสนอฝึกงาน รพสต.) ช้ีแจงนิสิต 
  วันท่ี 4 – 5 มิถุนายน 2557 ศึกษาดูงาน 
  วันท่ี 12 มิถุนายน 2557  นิสิตส่งรายงาน (เล่ม+CD) 
  วันท่ี 6 สิงหาคม 2557 น าเสนอผลการศึกษาดูงาน    
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10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: โรงพยาบาล บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมยา ส านัก/สวน/ศูนย์สมุนไพรฯ  
   

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นิสิตได้ประสบการณเ์กี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมดา้นการผลิต การควบคุมคณุภาพเภสัชภัณฑ์ และ

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมยา 
 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.1 ตัวชี้วัดที่ 14 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 
คะแนนความพึงพอใจของ

นิสิตมีคา่ไมต่่ ากว่า 3.5 
จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  ใบลงทะเบียนนิสิตเข้าร่วมโครงการ 
 14.2  แบบประเมินการจดัโครงการ 
 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่ครบทุกคนเนื่องจากไมไ่ด้อยู่

ในแผนการเรียนตามหลักสูตร   
1. แจ้งให้นิสิตทราบวตัถุประสงค์ของโครงการล่วงหน้า 

2. การประสานงานกับสถานท่ีพักผิดพลาด เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีของสถานท่ีพักไมส่่งต่อขอ้มูลซึ่งกันและกัน  

2. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของสถานท่ีพักโดยตรง 

3. สถานท่ีดูงานอยู่ไกลกันมาก ท าใหเ้สียเวลาในการ
เดินทางมาก จึงต้องลดระยะเวลาในการดูงานสวน
สมุนไพร 

3. จัดหาสถานท่ีดูงานในบรเิวณทีส่ามารถเดินทางได้สะดวก 

4. โรงงานบางแห่งให้ดูเฉพาะวีดีทัศน ์ 4. ไม่ไปดูงานท่ีโรงงานแห่งนั้นอีก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.234 
     ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 2556  *จัดปีเว้นปี*  ) 

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1  โครงการสอดคล้องกับพันธกิจหลกั 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกจิรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.2, 2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   กลยุทธ์ที ่ 2.1  มาตรการที่  2.1.3   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 



 

 

 
262 

4  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล     รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ     หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม   โทร  1872 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง โทร  3647 
  เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม  โทร  3619 

 
5.  หลักการและเหตุผล 
        เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างเสริมประสบการณ์
ให้กับนิสิต ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานร่วมผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง จึงจัดโครงการน านิสิตหลักสูตรดังกล่าวในช้ันปีที่ 2 และ 3 เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง อาทิ โรงงาน หรือบริษัทผู้ผลิต พัฒนา และควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง หรือสถานประกอบกิจการสปา ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ นิสิตจะได้รับประสบการณ์จริงจาก
สถานท่ีจริง และเกิดการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ทั้งในการเรียนการสอน และ
การปฏิบัติงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6.  วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้นิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ได้รับประสบการณ์และเกิดการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในอนาคตได้ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 62 คน ประกอบด้วย 

-  นิสิต        52  คน  
     -  อาจารย/์บุคลากร      10  คน 

7.2  กิจกรรม/ เนื้อหาที่จะด าเนินการ   
  1)  ให้นิสิตเข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายจากสถานท่ีปฏิบตัิงานจริง 
  2)  ให้นิสิตเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
    ไม่ม ี         

  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
                เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
                ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
                อื่นๆ (ระบุ) ค่าที่พัก  ค่าของที่ระลึก ฯ 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 98,100 บาท (เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ           

จัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 26,000 บาท (สองหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) 

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์) จ านวน 47,800 บาท   (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)    
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3. จากนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 24,300 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 

  
ค่าใช้จ่าย 

งปม. 
แผ่นดิน 

งปม. 
รายได้ 

งปม. 
เก็บจากนสิิต 

1 ค่าที่พัก ส าหรับนสิิต (500 บาท 54 คน)  13,500 13,500 
2 ค่าที่พัก ส าหรับอาจารย์ บุคลากร (1,200 บาท 5 ห้อง 1 คืน) 6,000   
3 ค่าเช่ารถบัส (15,000 บาท 2 วัน)  30,000   
4 ค่าพาหนะ 7,000   
5 เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ  200  
6 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดืม่ส าหรับนิสติ (200 บาท 54 คน 

2 วัน) 
 10,800 10,800 

7 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ (240 บาท 10 คน 2 วัน)  4,800   
8 ค่าของที่ระลึกส าหรับสถานท่ีไปดงูาน  1,500  
  รวม 47,800 26,000 24,300 
  98,100 
*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
เขียนโครงการและขออนุมัติฯ 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. การประสานงานเพื่อขอดูงาน 

2. การเตรียมความพร้อมของนิสติ
ก่อนการดูงาน 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุป/ประเมินผล 

    
 

        

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

            

 
10.  วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 
     วันท่ี  14-15  พฤษภาคม  2557  ศึกษาดูงาน  (ช้ีแจงเตรียมความพร้อมก่อนดูงานในวันสอบวิชาสุดท้าย) 
      วันท่ี  22  พฤษภาคม  2557  นิสิตส่งรายงาน (เล่ม+CD)  
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม:  
   1)  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร (ส่วนการผลิตเครื่องส าอาง) จ.ปราจีนบุรี 

2)  บริษัทสหพัฒนพิบูลย์ จ ากัด เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  
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11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  นิสิตเข้าใจบทบาทการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางในด้านต่าง ๆ อาทิ การผลิตและการพัฒนา 

โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
11.2  นิสิตได้เห็นตัวอย่างของโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิตเครื่องส าอาง 

 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI)  ตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ที่ 2  กลยุทธ์ที่  2.1  ตัวชี้วัดที่ 16 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

นิสิตช้ันปีท่ี 2 และ3 อย่าง
น้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมการ
ดูงาน  

คะแนนความพึงพอใจท่ีแล้ว) 
และนิสติในด้านการจัดการ
และองค์ความรู้ที่ไดม้ีค่าไม่
ต่ ากว่า 3.5 จาก 5 

การด าเนินการโครงการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกค่าใช้จ่ายใน
โครงการเป็นไปตามแผน 

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 14.2  การตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  การน าเสนอความรู้ทีไ่ด้รบัจากการศึกษาดูงาน 
 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าร้อยละ 80 1.  ประชาสัมพันธ์และวางแผนล่วงหน้าพร้อมก าหนดแผนการ

ด าเนินงานให้ชัดเจน   
2.  นิสิตขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทการปฏิบัติงาน

ของนักวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  
2.  จัดให้อาจารย์หรือวิทยากรจากแหล่งศึกษาดูงานให้ความรู้

ระหว่างการศึกษาดูงาน   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.235 
  ชื่อโครงการ   ประชุม สมัมนา เภสัชศาสตร์ศึกษาส าหรับอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 2556 ภ.233) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการ 1.4.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  กลยุทธ์ที ่ 2.1, 5.2  มาตรการที่  2.1.6,  5.2.3   
     3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
    มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
เก่งงาน ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3  ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 

 
5.  หลักการและเหตุผล 

หนึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองสถาบันผลติบัณฑิตโดยสภาเภสัชกรรม คือก าหนดให้คณะฯ มีข้อตกลงร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  

การเรียนการสอนทางคลินิกโดยอาจารย์แหล่งฝึกที่เป็นเภสัชกรยังมีความหลากหลายและไม่เป็นมาตรฐานที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป เพื่อให้วิธีการสอน การประเมินทางคลินิกเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกัน 
คณะเภสัชศาสตร์จึงจัดประชุม อบรม สัมมนาเภสัชศาสตร์ศึกษาส าหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 และได้รับการตอบรับที่ดีมาก  

 
6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อปฏิบัติตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

6.2  เพื่อพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิกส าหรับอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน ประกอบด้วย 

-  อาจารย์แหล่งฝึก    20 คน 
 -  อาจารย์/บุคลากร      10 คน 

 7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1)  การบรรยาย 
  2)  ฝึกปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม  
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
              ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ) ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าเดินทางวิทยากร ค่าวัสดุ ฯ  

    
8.  งบประมาณด าเนินการ  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 263,500 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถว้น) ดังนี้ 
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา  หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) 

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้ส าเร็จ                        
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์) จ านวน 245,500 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
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ที ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

1 ตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท 15 ช่ัวโมง 2 ครั้ง) 18,000 12,000  
2 ตอบแทนวิทยากรปฏิบตัิการ (500 บาท 15 ช่ัวโมง 2 ครั้ง) 9,000 6,000  
3 เดินทางอาจารย์แหล่งฝึก (1500 บาท 20 คน 2 ครั้ง) 60,000   
4 ที่พักอาจารย์แหล่งฝึก (1,200 บาท 10 ห้อง 4 คืน 2 ครั้ง) 96,000   
5 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (250 บาท 25 คน 5 วัน 2 ครั้ง) 62,500   
 รวม 245,500 18,000 - 
 รวมท้ังสิ้น 263,500 

*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดท าแผนการอบรม 

               

2. รับสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการ                

3. ประสานงานสถานที่อบรม ท่ีพัก 
พาหนะ อาหาร เอกสาร และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

               

4. เชิญวิทยากร และผูเ้กี่ยวข้อง                

5. ด าเนินการ                

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
สรุปรายงานโครงการ 

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

               

 
10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจหลักการสอนและการประเมินนสิิตนักศึกษา  
11.2  ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะการสอนและการประเมินทางคลินิกแก่นิสิตเภสัชศาสตร์ สาขาบรบิาลทางเภสัชกรรม  

 



 

 

 
268 

12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

แหล่งฝึกท่ีมี MOU ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ส่งเภสัช
กรเข้าร่วมโครงการ 

คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการในด้านการจดัการและองค์
ความรู้ที่ได้มีค่าไมต่่ ากว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับ
อนุมัต ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ ..2.6,2.7............  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  ผลการประเมินแหล่งฝึก โดยนิสิตฝึกปฏิบตัิงาน 
14.2  การสัมภาษณ์ การส ารวจ ความคิดเห็นของอาจารย์แหล่งฝึกภายหลังเข้าร่วมโครงการ 

 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ต้องพึ่งพาวิทยากรจากคณะแพทย ์เนื่องจากเภสัช
ศาสตร์ศึกษาเป็นเรื่องใหม่ส าหรับอาจารย์   เภสัช
กร 

พยายามพึ่งพาตนเองให้มากข้ึน โดยเตรียมคณาอาจารย์ที่เคยเข้าร่วม
โครงการในปีท่ีผ่านมาให้เป็นวิทยากรหรือวิทยากรกลุ่ม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.236 
  ชื่อโครงการ ประชุม สมัมนา ระบบการจดัการด้านยา ส าหรับอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 2556   ภ.233) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการ 1.4.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1, 5.2  มาตรการที่  2.1.6,  5.2.3   
    3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
   มี         ไม่ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3  ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 

 
5.  หลักการและเหตุผล 

หนึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองสถาบันผลติบัณฑิตโดยสภาเภสัชกรรม คือก าหนดให้คณะฯ มีข้อตกลงร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  

ระบบการจัดการด้านยาเป็นรายวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับส าหรับนิสิตนักศึกษารหัสเข้า 2557 ที่ก าหนดโดย
สภาเภสัชกรรม ในปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีโรงพยาบาลที่รับฝึกปฏิบัติงานระบบการจัดการ
ด้านยา 3 แห่ง ซึ่งเป็นจ านวนที่ไม่เพียงพอในการรองรับการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทั้งหมด จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างแหล่ง
ฝึกที่รับฝึกปฏิบัติงานรายวิชานี้อย่างเร่งด่วน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเป็นอาจารย์แหล่งฝึกที่รับฝึกปฏิบัติงานรายวิชานี้อยู่
แล้ว  

 
6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  ปฏิบัติตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

6.2  เพื่อพัฒนาอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในรายวิชาปฏิบัติงานระบบการจัดการด้านยา 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย 

-  อาจารย์แหล่งฝึก   15 คน 
 -  อาจารย์/บุคลากร        5 คน 

 7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1)  การบรรยาย 
  2)  ฝึกปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม  
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

 ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
              ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ) ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าเดินทางวิทยากร ค่าวัสดุ ฯ  

    
8.  งบประมาณด าเนินการ  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 132,400  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา  หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาท
ถ้วน) 

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์)  จ านวน 127,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)   
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ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

 สถานทีจ่ัด ณ จังหวัดพิษณุโลก 1 คร้ัง กรุงเทพฯ 1 คร้ัง    
1 ค่าตอบแทนวิทยากร (1000 บาท 12 ช่ัวโมง 2 ครั้ง) 7,200 4,800  
2 ค่าเดินทางวิทยากร (5,000 บาท 2 ครั้ง) 10,000   
3 ค่าเดินทางอาจารย์แหล่งฝึก (1,200 บาท 10 คน 2 ครั้ง) 24,000   
4 ค่าเช่ารถตู้ (1,800 บาท 3 วัน) 5,400   
5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7,000   
6 ค่าที่พักอาจารย์แหล่งฝึก วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน (กทม.) 

(1,200 บาท 10 ห้อง 2 คืน) 
24,000   

7 ค่าที่พักอาจารย์แหล่งฝึก วิทยากร (จ.พิษณุโลก) 
(600 บาท 10 ห้อง 2 คืน) 

12,000   

7 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
(250 บาท 20 คน 2 วัน) 

20,000   

8 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
(450 บาท 20 คน 2 วัน) 

18,000   

 รวม 127,600 4,800 - 
 รวมท้ังสิ้น 132,400 

*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดท าแผนการอบรม 

               

2. รับสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการ                

3. ประสานงานสถานที่อบรม ท่ีพัก 
พาหนะ อาหาร เอกสาร และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

               

4. เชิญวิทยากร และผูเ้กี่ยวข้อง                

5. ด าเนินการ                

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
สรุปรายงานโครงการ 

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

               

 

10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 
10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557   
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการฝึกปฏิบัตงิานรายวิชาการจัดการระบยา  
11.2  อาจารย์แหล่งฝึกท่ีเข้าร่วมประชุมเปดิรับการฝึกปฏิบัติงานรายวิชานี้เพิ่มขึ้น   

 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
แหล่งฝึกเปดิรับการฝึก

ปฏิบัติงานรายวิชานี้
เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าไม่
ต่ ากว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ ..2.6,2.7............  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  จ านวนแหล่งฝึกที่เปิดรับการฝึกปฏิบตัิงานรายวิชาการจัดการระบบยา 
14.2  การสัมภาษณ์ การส ารวจ ความคิดเห็นของอาจารย์แหล่งฝึกภายหลังเข้าร่วมโครงการ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
แหล่งฝึกท่ีเปดิรับการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการ
จัดการระบบยามีจ านวนไม่เพียงพอกับนิสิต 

ส ารวจแหล่งฝึกท่ีมีศักยภาพในการรับฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการ
จัดการระบบยาและเชิญมาเขา้รับประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเป็นอาจารย์แหล่งฝึกรายวิชานี้ต่อไป  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.237 
  ชื่อโครงการ   การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่  
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 2556  ภ.233) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1  โครงการสอดคล้องกับพันธกิจหลกั 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกจิรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการ 1.4.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2, 5  กลยุทธ์ที ่ 2.1, 5.2  มาตรการที่  2.1.3, 5.2.3   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3  ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 

 
5.  หลักการและเหตุผล 

หนึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองสถาบันผลติบัณฑิตโดยสภาเภสัชกรรม คือก าหนดให้คณะฯ มีข้อตกลงร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  

การให้บริบาลทางเภสัชกรรมเป็นทักษะที่ต้องใช้ในรายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ เภสัชกรรมผู้ป่วย
นอกการให้บริการสารสนเทศทางยา เภสัชจลนศาสตร์คลินิก และการบริบาลเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม  นิสิต
ต้องสามารถพัฒนาทักษะนี้จากการฝึกปฏิบัตกิารดงักล่าวภายใต้การชี้น าของอาจารย์แหล่งฝึก เพื่อให้อาจารย์แหล่งฝึกมี
ทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่ดี มีองค์ความรู้วิชาการที่เป็นปัจจุบัน และสามารถประยุกต์องค์ความรู้สู่การให้
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะเภสัชศาสตร์จึงจัด
โครงการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายภายนอกและภาคีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ได้จัดท าไว้ 

 
6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  ปฏิบตัิตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

6.2  เพื่อพัฒนาทักษะอาจารย์แหล่งฝึกด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย 

-  อาจารย์แหล่งฝึก  15 คน 
-  เภสัชกรผู้สนใจ  15 คน  

 -  อาจารย์/บุคลากร  10 คน 
 7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1)  การบรรยาย 
  2)  ฝึกปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม  
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

 ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
              ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ) ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าเดินทางวิทยากร ค่าวัสดุ ฯ  
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8.  งบประมาณด าเนินการ  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 243,500 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. เงินรายได้ค่าลงทะเบียน จ านวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
2. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน                       

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 2,000 บาท (สองพันบาท
ถ้วน) 

3. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา             
เภสัชศาสตร์)  จ านวน   193,500 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

รายได้
ค่าลงทะเบีย

น 
1 ตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท 15 ช่ัวโมง) 9,000  6,000 
2 ตอบแทนวิทยากร ปฏิบัติการ (500 บาท 15 ช่ัวโมง 5 กลุ่ม)   37,500 
3 เดินทางอาจารย์แหล่งฝึก (1500 บาท 15 คน) 24,000   
4 ที่พักอาจารย์แหล่งฝึก (1,200 บาท 5 คืน 12 ห้อง) 72,000   
5 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน (240 บาท 3 คน 5 วัน)   3,600 

6 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (450 บาท 40 
คน 5 วัน)  

88,000   

7 ค่าวัสด ุ 500 2,000 900 

 
  193,500 2,000 48,000 

 รวมท้ังสิ้น 243,500 
*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดท าแผนการอบรม 

               

2. รับสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการ                

3. ประสานงานสถานที่อบรม ท่ีพัก 
พาหนะ อาหาร เอกสาร และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

               

4. เชิญวิทยากร และผูเ้กี่ยวข้อง                

5. ด าเนินการ                

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ 

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 
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10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557   
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าหลักการและองค์ความรู้พื้นฐานทีจ่ าเป็นในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมไปใช้กับ
ผู้ป่วยแตล่ะรายได้อย่างเหมาะสม 

11.2  ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมเพิ่มขึ้นและสามารถช้ีน านสิิตได้ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า 25 คน 
คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าไม่
ต่ ากว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ ..2.6,2.7............  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  ผลการประเมินแหล่งฝึก โดยนิสิตฝึกปฏิบตัิงาน 
14.2  การสัมภาษณ์ การส ารวจ ความคิดเห็นของอาจารย์แหล่งฝึกภายหลังเข้าร่วมโครงการ 

 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.238 
  ชื่อโครงการ   อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัตงิานบริบาลทางเภสัชกรรม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม่  
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 2556  ภ.233) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการ 2.2.5)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1, 5.2  มาตรการที่  2.1.7, 5.2.3   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
   มี         ไม่ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ ์
4.2 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3 ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674 
4.4 ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 

 
5.  หลักการและเหตุผล 

หนึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองสถาบันผลติบัณฑิตโดยสภาเภสัชกรรม คือก าหนดให้คณะฯ มีข้อตกลงร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  

  ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวและก าลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
หรือ AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ท าให้มีชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและใช้ระบบสาธารณสุขของประเทศ
ไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลและร้านยา อย่างไรก็ตาม การสื่อสารกับชาวต่างประเทศต้องใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อเปิดบทบาทการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ชาวต่างประเทศในโรงพยาบาลและร้านยา 
รวมถึงส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์จึงจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ได้จัดท าไว้ 

 
6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  ปฏิบัติตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

6.2  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ประจ าแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย 
 -  อาจารย์แหล่งฝึก     20 คน 
 -  อาจารย์/บุคลากร       5 คน 

 7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1)  การบรรยาย 
  2)  ฝึกปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม  
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

 ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
              ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................... 

    
8.  งบประมาณด าเนินการ  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 87,500  บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมี่นสองพนับาทถ้วน) 
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม ผลผลติ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศกึษาส าหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์)  จ านวน 75,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
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ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

1 ตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท 15 ช่ัวโมง) 9,000 6,000  
2 ตอบแทนวิทยากรปฏิบตัิการ (500 บาท 15 ช่ัวโมง) 4,500 3,000  
3 เดินทางอาจารย์แหล่งฝึก (1,200 บาท 15 คน) 18,000   
4 ที่พักอาจารย์แหล่งฝึก (600 บาท 10 ห้อง 4 คืน) 24,000   
5 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (160 บาท 25 คน 5 วัน) 20,000   
6 ค่าวัสด ุ  3,000  
 รวม 75,500 12,000 - 
 รวมท้ังสิ้น 87,500 

*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดท าแผนการอบรม 

               

2. รับสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการ                

3. ประสานงานสถานที่อบรม ท่ีพัก 
พาหนะ อาหาร เอกสาร และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

               

4. เชิญวิทยากร และผูเ้กี่ยวข้อง                

5. ด าเนินการ                

 ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ 

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

               

 
10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ผ่านการอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับบุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาต่างประเทศท่ีเข้ารับการฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม และผูร้ับบริการที่เป็นชาวต่างประเทศได้ 
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12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่า 20 คน 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษไดด้ีขึ้น 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่..2.6,2.7.............. สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
14.2  รายงานผลการด าเนินงาน 

 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.239 
  ชื่อโครงการ   การเข้าร่วมปฏิบัติงานในแหล่งฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่  
        (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 2556   ภ.233) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1  โครงการสอดคล้องกับพันธกิจหลกั 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกจิรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.2)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1, 5.2  มาตรการที่  2.1.6, 5.2.3   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หนว่ยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3  ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 

 
5.  หลักการและเหตุผล 

หนึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตโดยสภาเภสัชกรรม คือก าหนดให้คณะฯ มีข้อตกลง
ร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  

การเรียนการสอนในช้ันปีที่ 6 อาจารย์แหล่งฝึกเป็นทั้งผู้สอน ช้ีแนะ กระตุ้น ส่งเสริม และประเมินนิสิต ดังนั้น 
อาจารย์แหล่งฝึกต้องมีทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายที่เหมาะสมในการผลิตนิสิตให้มีคุณภาพ 
เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่อาจแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล การพัฒนาทักษะด้านนี้ร่วมกับ
บุคลากรสาธารณสขุในสถานท่ีปฏิบัตงิานจริงน่าจะเกิดประโยชน์กับอาจารย์แหล่งฝึกมากกว่า คณะเภสัชศาสตร์จึงจัดส่ง
อาจารย์ผู้ช านาญงานบริบาลทางเภสัชกรรมเข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาหนึ่งกับอาจารย์แหล่งฝึกในสถานที่จริง 
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภายนอกและภาคีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์อย่าง
เป็นรูปธรรมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ได้จัดท าไว้ 

 
6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  ปฏิบัติตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

6.2  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรม 
6.3  เพื่อเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในงานบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัย และ

อาจารย์แหล่งฝึก 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย 
 -  อาจารย์/บุคลากร     3  คน 

 7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  ปฏิบัติการ/แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกับอาจารย์แหล่งฝึกและบุคลากรทางสาธารณสุขในแหล่งฝึก 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเชา่รถและค่าน้ ามันรถ 
              ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ) ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าเดินทางวิทยากร ค่าวัสดุ ฯ  

    
8.  งบประมาณด าเนินการ  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,200 บาท (ห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้ส าเร็จ                        

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา                 
เภสัชศาสตร์) จ านวน 52,200 บาท  (ห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)   
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ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท 10 วัน 3 คน) 7,200   
2 ค่าที่พัก (1,200 บาท 10 วัน 3 คน) 36,000   
3 ค่าเดินทาง (3,000 บาท 3 คน) 9,000   
 รวม 52,200 - - 
 รวมท้ังสิ้น 52,200 

*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

               

2. ท าหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง                

3. จัดเตรียมงบประมาณ และเอกสาร                 

4. ด าเนินการ                

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ 

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

               

 
10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557   
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ประจ าปีการศึกษา 2556-2557 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการเป็นอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
บริบาลทางเภสัชกรรม 

11.2  ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานที่รับผิดชอบตามหลักการทางวิชาการที่ทันสมัย และสามารถน าไปพัฒนาเป็น
งานวิจัยในงานประจ าต่อไปได้ 

 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
อาจารย์แหล่งฝึกเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 2 คน 

คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าไมต่่ า
กว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ
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13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ ..2.6,2.7............  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  แบบประเมินผลโครงการ 
14.2  รายงานผลการด าเนินงาน 

 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
อาจารย์มภีาระงานมาก ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได ้ มอบหมายเป็นภาระงานประจ า 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.240 
  ชื่อโครงการ    ฝึกอบรมระยะสั้นดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม  
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่  
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 2556  ภ.233) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1  โครงการสอดคล้องกับพันธกิจหลกั 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกจิรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.2, 2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1, 5.2   มาตรการที่  2.1.2, 2.1.3, 5.2.3   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
   มี         ไม่ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 



 

 

 
286 

4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3  ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 

 

5.  หลักการและเหตุผล 
หนึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตโดยสภาเภสัชกรรม คือก าหนดให้คณะฯ มีข้อตกลง

ร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  

การเรียนการสอนในช้ันปีที่ 6 อาจารย์แหล่งฝึกเป็นทั้งผู้สอน ช้ีแนะ กระตุ้น ส่งเสริม และประเมินนิสิต ดังนั้น 
อาจารย์แหล่งฝึกต้องมีทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายที่เหมาะสมในการผลิตนิสิตให้มีคุณภาพ 
การร่วมปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมกับอาจารย์เภสัชกรผู้เช่ียวชาญด้านอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด 
หรือผู้ป่วยวิกฤต เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
อย่างเป็นระบบ คณะเภสัชศาสตร์จึงสนับสนุนอาจารย์แหล่งฝึกผู้สนใจเข้ารับการอบรมโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานประจ าในแหล่งฝึกและการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการที่ได้จัดท าไว้ 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  ปฏิบัติตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

6.2  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพให้กับอาจารย์แหล่งฝึก ในด้านอายรุศาสตร์  
      โรคหัวใจและหลอดเลือด หรอืผู้ป่วยวิกฤต 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย 
 -  อาจารย์แหล่งฝึก    3 คน 
 -  อาจารย์/บุคลากร  5 คน 

 7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  เป็นการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญบนหอผู้ป่วย 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

 ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
              ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนอาจารย์ผูฝ้ึกอบรม  

    

8.  งบประมาณด าเนินการ  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 55,500 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้

1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน  27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต: ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขา
เภสัชศาสตร์ กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน: เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จ านวน  
28,500 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

1  ค่าเดินทางผู้เขา้อบรม (1,500 บาท 3 คน) 4,500   
2  ค่าที่พักผู้เข้าอบรม (4,000 บาท 3 ห้อง 2 เดือน) 24,000   
3  ค่าตอบแทนอาจารยผ์ู้ฝึกอบรม (200 บาท 45 วันท าการ 3 คน)  27,000  
  รวม 28,500 27,000  
 รวมท้ังสิ้น 55,500  
*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ท าหนังสือเชิญแหล่งฝึกเข้าร่วม

โครงการ 

               

2. ท าหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง                

3. จัดเตรียมงบประมาณ และเอกสาร                 

4. ด าเนินการ                

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ 

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

               

 
10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557   
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร,  

โรงพยาบาลพุทธชินราช 
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะด้านท่ีฝึกอบรม 
11.2  ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ไดร้บัไปถ่ายทอดและพัฒนางานในแหล่งฝึกได้ 

 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
อาจารย์แหล่งฝึกเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า 2 คน 
คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าไม่
ต่ ากว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ
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13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่   2.6,2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  แบบประเมินผลโครงการ 
14.2  รายงานผลการด าเนินงาน 

 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
อาจารย์แหล่งฝึกไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
เนื่องจากจ านวนบุคลากรในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ  

ปรับเปลีย่นระยะเวลาการอบรมให้เหมาะสมกับอาจารย์แหล่ง
ฝึกแต่ละราย  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ ภ.241 
  ชื่อโครงการ   เตรียมความพร้อมอาจารย์แหล่งฝกึปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง        โครงการใหม ่
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการ 1.4.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1, 5.2  มาตรการที่ 2.1.3, 5.2.3   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3 ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674 
4.4 ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 

 
5.  หลักการและเหตุผล 

  คณะเภสัชศาสตร์ส่งนิสิตเทียบช้ันปีท่ี 6 ไปฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและร้านยาภายใต้
การดูแลของเภสัชกรประจ าที่ได้รับการมอบหมายหรือแต่งตั้งเป็นอาจารย์แหล่งฝึกตามแผนการศึกษา อาจารย์แหล่งฝึก
มีหน้าทีจ่ัดการให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดเตรียมแผนการฝึกปฏิบัติงาน การแนะน าแหล่ง
ฝึก บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในแหล่งฝึก ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของแหล่งฝึก ฝึกและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต โดยคณะฯ มีความคาดหวังให้นิสิตที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานมี
พฤติกรรม ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ที่ดีในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 

เนื่องจากแหล่งฝึกแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันท้ังในด้านสถานท่ี การบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะของอาจารย์แหล่งฝึก ดังนั้น การเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์แหล่งฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ดีก่อนส าเร็จการศึกษา และ
สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ 

 
6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อประสานความเข้าใจในกระบวนการฝึกปฏิบตัิงานและการจัดการฝึกปฏิบตัิงาน 
 6.2  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบ ของอาจารย์แหล่งฝึก 
 6.3  เพื่อเรียนรู้วิธีการเสรมิสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนิสิต (active lerning)  
 6.4  เพื่อเสริมสร้างทักษะ/เทคนิคในการสื่อสารและการปฏิสมัพันธ์กับนิสิตเพื่อให้การฝึกปฏิบตัิงานมปีระสิทธิภาพ 
 6.5  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานระหว่างอาจารย์แหล่งฝึกและอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย 

 -  อาจารย์แหล่งฝึก   30 คน 
 -  อาจารย์/บุคลากร      10 คน 

 7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1)  การบรรยาย 
  2)  ฝึกปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม  
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

 ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
              ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าอาหาร ค่าเลี้ยงรับรอง  
        ค่าวัสดุ 

   
8.  งบประมาณด าเนินการ  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 162,300 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
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1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน  7,100  บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) 

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม ผลผลติ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนการศกึษาส าหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์)  จ านวน  155,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท 12 ช่ัวโมง) 7,200 4,800  
2 ค่าเดินทางวิทยากร 8,000   
3 ค่าเดินทางอาจารย์แหล่งฝึก (1,200 บาท 30 คน) 36,000   
4 ค่าที่พักผู้ปฏิบัติงาน วิทยากร และอาจารย์แหล่งฝึก  

(1,000 บาท 20 ห้อง 2 คืน) 
40,000   

5 ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท 40 คน 3 มื้อ) 36,000   
6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท 40 คน 5 มื้อ) 10,000   
7 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน (240 บาท 5 คน 3 วัน) 3,600   
8 ค่าเลี้ยงรับรอง  2,000  
9 ค่าเช่ารถตู ้(1,800 บาท 3 วัน) 5,400   
10 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3,000 บาท 3 วัน) 9,000   
11 เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ (100 บาท 3 วัน)  300  
 รวม 155,200 7,100 - 
 รวมท้ังสิ้น 162,300 

*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดท าแผนการอบรม 

               

2. รับสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการ                

3. ประสานงานสถานที่อบรม ท่ีพัก 
พาหนะ อาหาร เอกสาร และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

               

4. เชิญวิทยากร และผูเ้กี่ยวข้อง                

5. ด าเนินการ                

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ 

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
A: คณะฯ น าผลการด าเนินงานไป
พิจารณาปรับปรุงในปีถัดไป 
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10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ผ่านการอบรมสามารถจัดเตรียมแผนการฝึกปฏิบตัิงาน ฝึกและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสติได้อยา่ง
เหมาะสม 

 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่า 30 คน 

คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าไมต่่ า
กว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ ..2.6,2.7...............  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
14.2  รายงานผลการด าเนินงาน 

 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
อาจารย์แหล่งฝึกเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมมี
จ านวนน้อยกว่าท่ีคาดหวัง 

ประชาสมัพันธ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ท่ี
ผู้เข้าร่วมอบรมไดร้ับ 
จัดการประชุมที่ดึงดดูผู้เข้าร่วมประชุมไดด้ี เช่น วิทยากรที่มีช่ือเสยีง 
ก าหนดการประชุมที่ผ่อนคลาย และสถานท่ีจดัประชุมที่น่าสนใจ 
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 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.242 
  ชื่อโครงการ   พัฒนางานวิจัยในงานประจ าส าหรบัแหล่งฝึกปฏบิัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 2556  ภ.233) 
 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการ  1.4.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1, 5.2  มาตรการที่  2.1.6,  5.2.3   
 3.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ 
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน  
4.3  ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ    โทร. 3674 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร. 3647 

 
5.  หลักการและเหตุผล 

หนึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตโดยสภาเภสัชกรรม คือก าหนดให้คณะฯ มีข้อตกลงร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาการเรียน
การสอน  

การพัฒนางานวิจัยในงานประจ าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอย่างแพร่หลาย รวมถึง มี
การจัดประชุม น าเสนอผล และมอบรางวัลงานวิจัยเกี่ยวกับงานประจ าโดยหลายหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการ
สนับสนุนอาจารย์แหล่งฝึกให้สามารถพัฒนางานประจ าด้วยการท างานวิจัย และอาจมีผลพลอยได้จากการมีชื่อเสียงในฐานะ
นักวิจัย คณะเภสัชศาสตรจ์ึงสนับสนุนบุคลากรในการเป็นที่ปรึกษางานวิจัย/ผูว้ิจัยร่วม ทุนสนับสนุนงานวิจัยและการเข้ารว่ม
ประชุมเกี่ยวกับการท างานวิจัย/การน าเสนอผลงานวิจัยในการท างานงานวิจัยจากงานประจ าของอาจารย์แหล่งฝึกท่ีมีบันทึก
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน  
 
6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  ปฏิบัติตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

6.2  เพื่อพัฒนางานวิจัยในงานประจ าของแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
6.3  เพื่อให้แหล่งฝึกสามารถน าผลงานวิจัยไปพัฒนาองค์กรได ้

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย 
 -  อาจารย์แหล่งฝึก     20 คน 
 -  อาจารย์/บุคลากร       5 คน 

 7.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1)  การบรรยาย 
  2)  ฝึกปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม  
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

 ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
              ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................... 

    
8.  งบประมาณด าเนินการ  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 106,950  บาท (หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุน                

การจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน) จ านวน 15,000 บาท                                        
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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2. เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม ผลผลติผู้ส าเรจ็                            
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนนุท่ัวไป (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับ                                     
นักศึกษาเภสัชศาสตร์) จ านวน 91,950 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันเก้ารอ้ยห้าสิบบาทถ้วน) 

ที ่ ค่าใช้จ่าย 
งปม. 

แผ่นดิน 
งปม. 
รายได้ 

งปม. 
แหล่งอื่น 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท 15 ช่ัวโมง)           9,000         6,000    

2 ค่าเดินทางวิทยากร           5,000      

3 ค่าเดินทางอาจารย์แหล่งฝึก (1,500 บาท 15 คน)         22,500      

4 ค่าที่พักวิทยากร และอาจารย์แหลง่ฝึก (500 บาท 6 ห้อง 3 คืน)           9,000      

5 ค่าวัสด ุ         25,000            

6 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (1,000 บาท 3 เรื่อง)          3,000    

7 ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท 25 คน 3 มื้อ)           7,500      

8 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท 25 คน 5 มื้อ)           3,750      

9 ค่าลงทะเบียนไปน าเสนอผลงานวจิัย (3,000 บาท 2 คน)          6,000    

10 ค่าเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัย (1,500 บาท 2 คน)           3,000      

11 ค่าที่พักในการน าเสนอผลงานวิจัย (1,200 บาท 2 ห้อง 3 คืน)           7,200      
  รวม          91,950       15,000  - 
 รวมท้ังสิ้น        106,950 

 *ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
เขียนโครงการ  

 

              

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดท าแผนการวิจัย 

               

2. รับสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการ                

3. ประสานงานสถานที่อบรม ท่ีพัก 
พาหนะ อาหาร เอกสาร และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

               

4. เชิญวิทยากร และผูเ้กี่ยวข้อง                

5. อาจารย์แหล่งฝึกด าเนินการวิจยัและ
น าเสนอผลการวจิัยในท่ีประชุม 

               

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ 

               

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
คณะฯ น าผลการด าเนินงานไปพิจารณา
ปรับปรุงในปีถัดไป 
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10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 
10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ผู้เข้าร่วมโครงการน าผลงานวิจัยจากงานประจ าไปพัฒนางานบริการในองค์กร  
11.2  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเลือกให้น าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในที่ประชุม 

 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1.  มีอาจารย์แหล่งฝึกเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า 10 คน  
2.  มีจ านวนงานวิจัยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.  มีผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ์
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี 

2.  มีการน าเสนองานวิจัยใน
การประชุมวิชาการไม่
น้อยกว่า 1 เรื่อง  

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ ..2.6,2.7...............  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  รายงานผลการวิจยั 
14.2  รายงานผลการด าเนินงาน 
14.3  จ านวนงานวิจัยท่ีมีการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณไ์ม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่

ก าหนด 
1. ก าหนดรูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทีย่อมรับได้ทั้ง

จากอาจารย์แหล่งฝึกและอาจารยม์หาวิทยาลยั 

2. จ านวนผู้ท างานวิจัยลดลง 2. ขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุม่งานเภสัชกรรมในการ
ก าหนดเป็นงานของกลุ่ม 

 
 
 
 



 

 

 
297 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.243 
  ชื่อโครงการ      เสรมิประสบการณร์้านยา 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 56 .........................) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.3)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยทุธ์ที่ 2.3  มาตรการที่ 2.3.1   
     3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤตกิรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 



 

 

 
298 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน   
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  โทร. 055-302093 
4.4  ผู้ประสานงาน   คุณพรทิพย์ ฤทธ์ิมั่น  โทร. 055-302093 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

งานเภสัชกรรมชุมชุนในร้านยาเปน็งานท่ีมีบทบาทและความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ได้มีการจัดตั้งสถานปฏบิัติการเภสชักรรมชุมชนเพื่อเป็นแหล่งให้บริการเภสัชกรรมแก่ชุมชน และเป็นแหล่งฝึกปฏิบตัิงาน
วิชาชีพ อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากดัในการฝึกปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาในรายวิชาฝึกงานตามหลักสูตรทั้งในด้าน
ระยะเวลา และจ านวนนสิิต ท าใหน้ิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีโอกาสไมม่ากนักในการสมัผสัประสบการณใ์นร้านยาคณะฯ การ
จัดโครงการเสริมประสบการณ์รา้นยาส าหรับนิสติเภสัชศาสตร์จะเปดิโอกาสให้นิสิตที่สนใจในงานเภสชักรรมชุมชนไดม้ี
ประสบการณ์เรยีนรู้งานร้านยาอยา่งต่อเนื่อง สามารถน าประสบการณ์ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอน และส่งผล
ต่อเนื่องไปถึงการเป็นต้นแบบในการประกอบวิชาชีพ 
 
6. วัตถุประสงค ์

เพื่อเสรมิประสบการณฝ์ึกงานร้านยาส าหรับนิสติเภสัชศาสตร์ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........21......คน  ประกอบด้วย 
       นิสิตช้ันปี 3-5     จ านวน ช้ันปีละ 7 คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน......................คน 
    อื่นๆ.......................  จ านวน......................คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ก าหนดตารางฝึกงาน ทุกวันเวลา 17.00-20.00 น. ณ สถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน 
2) นิสิตจัดตารางฝึกงาน วันละ 2 ราย 
3) 3 วันแรกของการฝึกงาน นิสิตเรียนรู้ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ และสังเกตแนวทางการซักประวตัิและให้

ค าแนะน าการใช้ยาจากอาจารยเ์ภสัชกร 
4) หลังจากนั้นนิสิตฝึกให้บริการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์เภสัชกร 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี ้
 เงินรายได้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จ านวน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น  
(โปรดระบุ) 

1. ค่าเดินทางนิสิต (30บาทx2คนx2เที่ยวx30วันx10เดือน) การเดินทาง
ในเขตเมือง-เมือง เบิกไม่ได ้

  36,000 

2. ค่าอาหาร (30บาทx2คนx30วันx10เดือน) ค่าอาหารนิสติต้องเปน็การ
จัดกิจกรรมประชุม 

  18,000 

3. ค่าตอบแทนนิสิตปฏบิัติงานนอกเวลา (30บาทx2คนx30วันx10เดือน) 
ใช้อัตราค่าจ้างนิสิตช่วยงาน ช่ัวโมงละ 25 บาท 

  18,000 

รวม   72,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 72,000 บาท 

หมายเหตุ นิสิตได้รับเงิน 120 บาท/การฝึกงาน 3 ช่ัวโมง/ราย 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชาสมัพันธ์โครงการแก่นสิิตชัน้ปี 3-5 
2. รับสมคัรนิสติเข้าร่วมโครงการ 
3. ก าหนดตารางฝึกงาน 

                     

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. อบรมแนวทางการให้บริการเบื้องต้นในร้านยา 
2. นิสิตฝึกให้บริการ ณ ร้านยา 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการฝึกงาน 
2. ประเมินผลความพึงพอใจในการฝกึงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ทบทวนผลการฝึกการประเมินเพือ่ปรับแผนการฝึกงาน 

            
 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม   ทุกวัน เวลา 17.00-20.00น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีท่ี 3-5 ที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมชน ไดฝ้ึกเรียนรู้ประสบการณ์บริการเภสัชกรรม ณ สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชมุชน และน าประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ในการเรยีนการสอน และเป็นตน้แบบการให้บริการ
วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการฝึกงานร้านยา
ต่อเนื่อง โดยฝึกไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง/เดือน 

1. นิสิตมีความพึงพอใจใน
การฝึกงาน ไม่ต่ ากว่า 3.5 
จาก 5 คะแนน 
2. นิสิตได้รับองค์ความรู้จาก
การฝึกงาน ไม่ต่ ากว่า 3.5 
จาก 5 คะแนน 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ ................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  2.6, 2.7  สงป.   ตัวช้ีวัดที่ ................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 ประชุมทบทวนการฝึกงานรา้นยา ด้านประสบการณ์ทีไ่ดร้ับ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้นเพื่อปรับปรุงแนว
ทางการฝึกงาน ระหว่างด าเนินโครงการ 1 ครั้ง (3 เดือนหลังเริม่โครงการ) 

14.2 สรุปผลการด าเนินการหลังสิน้สุดโครงการ 1 ครั้ง (เดือนกันยายน) 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
นิสิตอาจไม่สะดวกฝึกงานในช่วงที่มีการจัดสอบ 
การจัดกิจกรรมพเิศษ หรือมีการเรยีนการสอนเลิก
ช้ากว่าตารางการเรียนการสอน 

จัดรับสมัครนิสิตทีส่นใจไว้ 3 ช้ันปี เพื่อให้นิสิตประสานงานจดัตาราง
ให้เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  ภ.244 
  ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 56  ภ.240, ภ.241) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกบัพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.4 มาตรการ 2.4.2)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  กลยุทธ์ที ่ 2.3  มาตรการที่  2.3.4  
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานกิจการนิสิตฯ โทร. 3701 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธานสโมสรนิสิตฯ โทร. 087 213 8600 
  นายทรงคุณ ศิลปศาสตร์ ประธานชมรมดนตรีสากล 
  นายสยาม ทองค า ปี 4 ประธานชมรมกีฬาและเชียร์ 
 นายชัยพิพัฒน์ สุยะ ปี 2  โทร. 080 5005203 ประสานงานกีฬาช้ันปี  
 นายฐาปนา บุญหนา ปี 2 โทร. 084 6231830 ประสานงานกีฬาช้ันปี 
 นายสยาม ทองค า และ นายวิศรตุ  เม้ามูล ปี 4 ประสานงานกีฬาภายในมหาวิทยาลยั 
 นพกฤช  ตีชาญพเนาจ์ ปี 3 ประสานงานกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 
 นายพินิจ   ขอดแหวน ปี 3 ประสานงานกีฬา health science 

 
5. หลักการและเหตุผล 

         งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตระหนักถึงว่าการเล่นกีฬาในทุกประเภทและ
การเชียร์ และการเล่นดนตรีและขับร้องนั้นเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายให้แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี อีกท้ังยังท าให้นิสิต
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการศึกษาเล่าเรียน ชมรมกีฬาและเชียร์จึงได้จัดให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัช
ศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งงานที่จัดขึ้นภายใน และการร่วมมือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและดนตรีกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อกระชับความสามัคคีและสร้างช่ือเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ด้วย และการจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมจิตอาสา
เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านกีฬาและการออกก าลังกายให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อจัดกิจกรรมที่ท าด าเนินงานโดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ในการส่งเสรมิเกิดการพัฒนาตนเองให้มสีุขภาพแข็งแรง
ทั้งร่างกายและจติใจในด้านกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพเช่น การเล่นดนตรีสากลและขับร้องกิจกรรมเชียร์ 
กิจกรรมป้องกันพฤติกรรมและภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและอันตรายต่อสุขภาพ กิจกรรมป้องกันและหยุดการ
ใช้สารเสพติดเป็นต ้

6.2 เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีโอกาสใช้เวลาว่างให้สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม ในการ
เผยแพร่บริการความรู้และรูปแบบกิจกรรมทางกิจกรรมกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนท่ัวไปผู้มี
ความต้องการ 

7. เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.....330...........คน  ประกอบดว้ย 
       นิสิต      จ านวน.........300.............คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.........10.............คน 
    อืน่ๆ บุคคลภายนอกในชุมชน จ านวน.........10............คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันและพฒันาทักษะการแสดงออกทางการกีฬาและเชียร์ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์กีฬา
และเชียร์ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์/ผู้รับผิดชอบ – นายสยาม ทองค า ปี 4 และนายวศิรุต  เม้ามลู ปี 4 

2) กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันและพฒันาทักษะการขับร้องและการแสดงออกทางดนตรีสากล การซ่อมบ ารุง
เครื่องดนตรีสากลของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์/ผู้รับผิดชอบ – นายทรงคุณ ศิลปศาสตร์ ปี 4 

3) กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง “สู่ดาวดวงใหม่ครั้งที่ 8” (The 8thPharmacy Singing 
Challenge 2013) และโครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองครั้งที่ 3/ผู้รับผิดชอบ–นายทรงคุณ ศิลปศาสตร์ ปี 4 
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 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ......ค่าเบีย้เลี้ยงเดนิทาง/ค่าอาหารและอาหารว่าง................................................... 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณทั้งสิ้น 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุกิจการนิสต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดั
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต) จ านวน 55,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

2. เงินรายได้มหาวิทยาลัยกองกิจการนิสิตฯ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
แหล่งอื่น 

(โปรดระบุ) 
1. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันและพฒันาทักษะการ
แสดงออกทางการกีฬาและเชียร์ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
กีฬาและเชียร์ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร ์
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง (200 บาท/วัน/คน) และ
ค่าเงินรางวัลในการประกวดแข่งขนั 15,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                5,000 บาท 
ค่าใช้สอย                              5,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง            10,000 บาท 
ค่าที่พัก                                10,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000 บาท 

 40,000 10,000 
(เงินรายได้มหาวิทยาลัย – 
กองกิจการนิสิตฯ/ ภาคการ
เรียนที่ 1 และ 2 แบ่งเป็น

ภาคละ 5,000 บาท) 

2. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันและพฒันาทักษะการ
ขับร้องและการแสดงออกทางดนตรีสากล การซ่อม
บ ารุงเครื่องดนตรสีากลของนิสติคณะเภสัชศาสตร ์
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง (200 บาท/วัน/คน) และ
ค่าเงินรางวัลในการประกวดแข่งขนั  2,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                   2,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                 1,000 บาท 

 5,000  

3. กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง “สู่
ดาวดวงใหม่ครั้งที่ 8” (The 8thPharmacy Singing 
Challenge 2013) และโครงการประกวดวงดนตรี
โฟล์คซองครั้งท่ี 3 
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง (200 บาท/วัน/คน) และ
ค่าเงินรางวัลในการประกวดแข่งขนั  3,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                   3,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                 2,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง               2,000 บาท 

 10,000  

รวม  55,000 10,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และ
ผู้รับผิด ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และ
ผู้รับผิด ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับแผนและข้อเสนอแผนกิจกรรมในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
 10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ จังหวัดใกล้เคียง/สถานท่ีแข่งขัน 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมสี่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ มีน้ าใจนักกีฬา และมสีุขภาพกาย
และสุขภาพใจท่ีดีขึ้น 

11.2 นิสิตได้เรียนรู้วิธีการเล่นดนตรีสากลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพใจ
ด้วยการเล่นดนตรีร้องเพลง และกิจกรรมนันทนาการ 

11.3 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์ นิสิตและบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมทั้งโครงการพอใจ
ในทุกด้านมากกว่า 3.5 จาก 
5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
-เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการ ใหร้ะบไุม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้บัของ  
                  ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.3.1,3.2..  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานทุกภาคการศึกษา 
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15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนาทักษะ

การแสดงออกทางการกีฬาและเชียร์ การซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์กีฬาและเชียร์ของนิสิตคณะเภสัช
ศาสตร ์มีสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการจัด
แข่งขันกีฬากลางแจ้ง และสถานท่ี ท่ีจัดแข่งขัน
กีฬาไม่ว่างให้ใช้งาน ในวันท่ีก าหนด 

1. จัดประชุมวางแผนการก าหนดตารางเวลาแข่งขันให้เหมาะสมกับ
จ านวนนักกีฬา และก าหนดวันท่ีจะท าการแข่งขันไว้ล่วงหน้า เพ่ือ
ติดต่อสถานท่ีจัดการแข่งขันกีฬาได้ตามที่ก าหนด 

 

2. กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง 
“สู่ดาวดวงใหม่ครั้งท่ี 7” (The 7th Pharmacy 
Singing Challenge 2013) และโครงการ
ประกวดวงดนตรีโฟล์คซองครั้งท่ี 2 มีเครื่อง
เสียง ไมค์ อุปกรณค์อมพิวเตอรม์ปีัญหาขัดข้อง 

2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องเสียง ไมค์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในวันก่อน
ใช้ให้เรียบร้อย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.245 
  ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจรยิธรรม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.239, ภ.242, ภ.243) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่ 2.4 มาตรการ 2.4.2)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 กลยุทธ์ที่  2.3  มาตรการที่  2.3.1-2.3.4   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี          ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป งานกิจการนิสิตฯ โทร. 3701 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธานสโมสรนิสิตฯ โทร. 087 213 8600 

 
5. หลักการและเหตุผล 
 นิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อเป็นประจ าทุกปี ซึ่งนิสิตแต่ละคนมาจากสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น เมื่อมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอาจท าให้ประสบปัญหาหลายด้าน เช่น การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
สังคมใหม่ ท าให้อาจเกิดปัญหาในปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนนิสิตด้วยกันรวมถึงนิสิตรุ่นพี่ การเรียนการสอนที่เข้มข้นและการ
แข่งขันที่สูงอาจจะท าให้นิสิตเกิดความเครียดด้านการศึกษาที่แตกต่างไปจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งแนวทางในการปฏิบัติตน
เมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน ทั้งภายในและนอกคณะฯ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
และการท าความรู้จักกับคณาจารย ์บุคลากร นิสิตเภสชัศาสตร์รุ่นพ่ี ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีบทบาทส าคัญในการให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษา อันเป็นประโยชน์และยึดมั่นการปฏิบัติตัวตามคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่นิสิตใหม่ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับพ้ืนฐานด้านการใช้ชีวิต ความพร้อมในการเรยีนมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ และเป็น
การแนะน าคณะ คณาจารย์ และบุคลากร ให้นสิิตใหมไ่ดรู้้จัก ทางสโมสรนิสติคณะเภสัชศาสตร์จึงได้จดัท าโครงการกจิกรรม
ต้อนรับนิสติใหม่และประชุมเชียร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเสริมความสมัพันธ์อัน
ดีระหว่างนิสิตใหมด่้วยกันเองและระหว่างนิสติรุ่นพ่ีขึ้นเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างใช้ชีวิต
ระดับอุดมศึกษา นอกจากน้ียังสามารถส่งเสรมิให้นิสติตระหนักถึงความส าคญัในการส่งเสรมิสุขภาพให้แก่ตนเองในโครงการ
ประชุมเชียร์นสิิตใหม่ เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต
ใหม่ด้วยกัน และนิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และยังเปิดโอกาสให้นิสิตรุ่นพี่ได้แนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ รวมทั้ง
กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเกิดความสามัคคีมีระเบียบวินัย และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและวิชาชีพเภสัชกรรม ใน
รูปแบบกิจกรรมวันบายศรีรับขวัญการปฏิญาณตนและการประชุมเชียร์ส าหรับนสิิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ และกิจกรรมศิษย์
เก่าสัมพันธ์....ร่วมแสดงความยินดใีนการส าเร็จการศึกษาของนิสิต และการรับพระราชทานปรญิญาบตัรของบัณฑิต 
ประจ าปึการศึกษา 2556 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงาน และร่วมแสดงความยินดีแก่ 
นิสิตที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานและก าลังจะส าเร็จการศึกษา เกิดการเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษาและนิสติปัจจุบนัของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6.2 เพื่อให้จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินงานโดยนสิิตคณะเภสัชศาสตร์ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาและ
สุขภาพให้กับประชาชนท่ัวไป และกิจกรรมการให้ข้อมลูบทบาทหนา้ที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมและแนวทางการ
ประกอบอาชีพสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางแก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรยีนมัธยมผูส้นใจ
ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6.3 เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในการจดักิจกรรมวิชาการทีเ่ป็นประโยชน์ในการเรยีนรู้และ
เสรมิสร้างความสามารถตามอัตลกัษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในการปรับตัวและเรียนรู้การท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเพื่อสรา้งความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.......350........คน  ประกอบดว้ย 
       นิสิต      จ านวน.........300.............คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.........30.............คน 
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    อื่นๆ ศิษย์เก่า  จ านวน.........20............คน 
 
 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) กิจกรรมท าบญุและกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคญัทางศาสนา เช่น การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียนที่ขาดแคลน กิจกรรมสวดมนต์ที่คณะเภสัชศาสตร์- 
- นายบรรณสรณ์ เตชะจ าเรญิสุข ป ี3 ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม 
- นายประจักษ์พงศ์ วงศืประเสริฐ ปี 4 ผู้รับผิดชอบงานสวดมนต ์

2) กิจกรรมวันบายศรรีับขวัญการปฏญิาณตนและการประชุมเชียร์ส าหรับนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์  
- น.ส.จิตพสิุทธ์ิ ภูนคร ปี 2 087-7240365 ผู้รับผดิชอบการประชุมเชยีร์ส าหรับนสิิตใหม่ 
- น.ส.จรยิาภรณ์ แนมกลาง ปี 2 088-5818503 ผู้รับผดิชอบการประชุมเชียร์ส าหรับนสิิตใหม ่
- นายณัชชนนท์ ห่อทอง ปี 2 085-5320749 ผู้รับผิดชอบงานปฏิญาณตนกินยาหม้อ 
- นส.ชณัฏฐา ศริิชู ปี 2 084-2267770 ผู้รับผิดชอบงานปฏิญาณตนกินยาหม้อ 

3) กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์....ร่วมแสดงความยินดีในการส าเร็จการศึกษาของนิสิต และการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรของบณัฑิต ประจ าปกึารศึกษา 2556  
- นางสาว ณิชญารัชติ์ อินวิเชียร ปี 5 ผู้รับผดิชอบงานแสดงความยินดีในการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 
- นายณัฐนันท์ ชิดสูงเนิน ปี 5 ผู้รับผิดชอบงานรับพระราชทานปรญิญาบัตรของบณัฑิต 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย  เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
              เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ)  ค่าเบี้ยเลี้ยง/คา่อาหารและอาหารว่าง 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณทั้งสิ้น 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุกิจการนิสต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดั

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต) จ านวน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2. เงินรายได้มหาวิทยาลัยกองกิจการนิสิตฯ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
แหล่งอื่น  

(โปรดระบุ) 
1. กิจกรรมท าบุญและกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคญัฯ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน)  ค่าตอบแทนวิทยากรและ
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 1,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                            1,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                          1,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                        1,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง             1,000 บาท 

 5,000  

2. กิจกรรมวันบายศรีรับขวัญการปฏิญาณตนและการประชุม  30,000 10,000 
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ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น  
(โปรดระบุ) 

เชียร์ส าหรับนสิิตใหม่คณะเภสัชศาสตร ์
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน)  ค่าตอบแทนวิทยากรและ
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 3,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                            7,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                         10,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                        20,000 บาท 

(เงินรายได้
มหาวิทยาลยั – 

กองกิจการนิสิตฯ 
ภาคการเรียนที่ 1) 

3. กิจกรรมศิษยเ์ก่าสมัพันธ์...ร่วมแสดงความยินดีในการส าเร็จ
การศึกษาของนิสิตและการรับพระราชทาน ปริญญาบัตรของ
บัณฑิต ประจ าปึการศึกษา 2556 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน)  ค่าตอบแทนวิทยากรและ
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 3,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                            7,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                       10,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง           10,000 บาท 

 30,000  

รวม  65,000 10,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด ชอบ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

 

           

ขั้นด าเนินการ (D)  
ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมท่ีก าหนด 

 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด ชอบ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 

 

           

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับแผนและข้อเสนอแผนกิจกรรมในปีต่อไป 

         
 

  

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ จังหวัดใกล้เคียง/สถานท่ีแข่งขันหรือศึกษาดูงาน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงาน และร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิต
ที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานและก าลังจะส าเร็จการศึกษา 

11.2 เกิดการเชื่อมความสมัพันธ์อันดีระหว่างนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและนิสติปัจจุบันของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
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11.3 นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาได้แสดงออกและเป็นตัวอยา่งที่ดีให้รุ่นนอ้งเห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของนิสิตเภสชัศาสตร์ที่ก าลังจะจบการศึกษากอ่นจะเริ่มประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมทั้งโครงการพอใจ
ในทุกด้านมากกว่า 3.5 จาก 
5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ : 
-เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการ ใหร้ะบไุม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้บัของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่....8.............   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.3.1,3.2..  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานทุกภาคการศึกษา 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
สถานท่ีจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีการจบ
การศึกษา (Goodbye senior) ไกลจาก
มหาวิทยาลยั ท าให้มีเวลาในการท ากิจกรรมน้อย
และการเดินทางไม่สะดวก 

ส ารวจเวลาและจดังานในสถานท่ีใกล้มหาวิทยาลัยใหผู้้ร่วมงาน
เดินทางสะดวก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.246 
  ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 56  ภ.243, ภ.244, ภ.245, ภ.248) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
      การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
      การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.4 มาตรการ 2.4.2)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 กลยุทธ์ที ่ 2.1, 2.3  มาตรการที่  2.1.3, 2.1.5-2.1.8, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
 4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 4.3  ผู้รับผิดชอบ    นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานกิจการนิสิตฯ โทร. 3701 
 4.4  ผู้ประสานงาน   นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธานสโมสรนิสิตฯ โทร. 087 213 8600 
 

5. หลักการและเหตุผล 
5.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จัดขึ้นเพื่อใหน้ิสิตได้มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมที่สนใจ

ในด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาทักษะจากกิจกรรม
สร้างเสริมประสบการณ์ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
และเพื่อนให้ดีมากขึ้นและสามารถเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการให้แก่ชุมชนได้กิจกรรมในโครงการนี้
ประกอบด้วย 

5.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ามะกอกฤดูร้อน ครั้งที่ 19 (The 19th Pharmacy Summer Camp) เพื่อนักเรียนมัธยม
ปลายที่สนใจเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ได้ทราบหลักสูตรและเป้าหมายการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาอย่าง
แท้จริง โดยสนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมสาระประโยชน์ไว้ในค่าย เช่น Clinic 
Pharmcare & Cosmetic Style กิจกรรมในห้องปฏิบัติการสาธิตและทดลองท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งยังเป็นการ
ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง 

5.3 กิจกรรมค่ายแรกพบนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4 (The 4th Pharmacy at First Sight) เพื่อให้นิสิตใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ได้ทราบหลักสูตรและเป้าหมายการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาอย่างแท้จริง โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนใหรู้้จักและเข้าใจการเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น
พี่รุ่นน้องและเพื่อนให้ดีมากขึ้น 

5.4  กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี2557 เพื่อให้นิสิตเภสัชศาสตร์มี
โอกาสใช้ความรู้ความสามารถด้านวิชาการจัดนิทรรศการให้ความรู้และเปิดบทบาทของเภสัชกรให้ประชาชนและ
นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพจากการขาดความ
ตระหนักความส าคัญของสุขภาพ ยา สมุนไพร เครื่องส าอาง โภชนาการ การออกก าลังกาย เพศสัมพันธ์ และยา
เสพติด ฯลฯ ทั้งนีไ้ด้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลพุทธ
ชินราช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

5.5 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์พิเศษในการท างานที่โรงพยาบาลหรือร้านยาเภสัชกรรมชุมชนการส่งเสริมการ
แข่งขันและพัฒนาทักษะการแสดงออกทางทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และภาษาอังกฤษ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะของนิสิตเภสัชศาสตร์ตามตามอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและมาตรฐานวิชาชีพเภสัช
กรรม ในกิจกรรมการให้บริการด้านเภสัชกรรมที่เหมาะสม และใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในการจัดกิจกรรม
วิชาการที่เป็นประโยชน์ 

5.6 กิจกรรมอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะและส่งเสริมการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมซอฟแวร์ การถ่ายภาพและวีดีโอ การท าสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมวิชาการ  
กิจกรรมนี้จัดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนใหใ้ช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์ สร้าง
เสริมสุขภาพกายและจิต รวบรวมและจัดการประชาสัมพันธ์และรวบรวมภาพกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อ
เผยแพร่สื่อสาธารณะที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

5.7 กิจกรรมฝึกอบรมดูงานเตรียมความพร้อมในการเตรียมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสิตหลักสูตรบริบาล
เภสัชกรรมชั้นปีท่ี 6 และความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางช้ันปีที่ 4 เพื่อปรับ
ภาพลักษณ์ของบัณฑิตที่สังคมคาดหวังว่าจะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อจะได้ควบคุมตนเองให้ใช้องค์ความรู้ที่มีไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับนิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์ที่ก าลังจะจบการศึกษา 
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6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อจัดกิจกรรมที่ท าด าเนินงานโดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ในการส่งเสริมเกิดการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยน

ความรู้และฝึกฝนทักษะทางวิชาการและภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันน าของ
เอเชีย 

6.2 เพื่อให้จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินงานโดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาและ
สุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป และกิจกรรมการให้ข้อมูลบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมและแนวทางการ
ประกอบอาชีพสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางแก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยนมัธยมผู้สนใจ
ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6.3 เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในการจัดกิจกรรมวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความสามารถตามอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในการปรับตัวและเรียนรู้การท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเพื่อสร้างความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ 

6.4  
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น..........630............คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน.........300.............คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.........30.............คน 
    อื่นๆ บุคคลภายนอกในชุมชน จ านวน.........300............คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) กิจกรรมคา่ยเยาวชนกล้ามะกอกฤดูร้อน ครั้งท่ี 19  
  ผู้รับผดิชอบ -  น.ส.ณิชา ปินตา ปี 2 086-7814316 
                     -  นายพชร ขันทอง ปี 2 087-7336511 
2) กิจกรรมคา่ยแรกพบนสิิตใหมค่ณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4 / ผู้รับผิดชอบ – ประธานนิสิตรหัส 55 
 ผู้รับผิดชอบ - น.ส.พิริยา นุชข า ปี 2 080-0260965 
             - นายปณวัตร กระจ่างโอภาส ปี 2 087-212347 
3) กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์   
 ผู้รับผิดชอบ -  น.ส. กีรติ จันทรเ์สง็ ปี 3 
4) กิจกรรมสร้างเสรมิประสบการณ์พเิศษในการท างานท่ีโรงพยาบาลหรือร้านยาเภสัชกรรมชุมชนการ

ส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนาทักษะการแสดงออกทางทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และ
ภาษาอังกฤษ/ ผู้รับผิดชอบ - นางสาวศรสวรรค ์น้อยมณีกุน ปี 4 (ประธานชมรมวิชาการและภาษาอังกฤษ) 

             - นายบรรณสรณ์ เตชะจ าเริญสุข ปี 3 ประสานงานกิจกรรมสร้างเสรมิประสบการณ์พเิศษฯ 
5) กิจกรรมอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะและส่งเสรมิการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอรแ์ละ 
    โปรแกรมซอฟแวร์ การถ่ายภาพและวีดีโอ การท าสื่อสร้างสรรคเ์พื่อการประชาสมัพันธ์และกจิกรรมวิชาการ/ 
 ผู้รับผิดชอบ – นายธนภูมิ เขียวชอุ่ม ปี 3 
6) กิจกรรมฝึกอบรมดูงานเตรียมความพร้อมในการเตรียมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนสิิตหลักสตูร

บริบาลเภสัชกรรมชั้นปีท่ี 6 และความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับนสิิตหลักสตูรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางช้ัน ปีท่ี 
4/ ผู้รับผิดชอบ – นางสาวศรสีัจจา เปาจีน 
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7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ......ค่าเบีย้เลี้ยงเดนิทาง/ค่าอาหารและอาหารว่าง................................................... 
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 420,000  บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้

1.  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนกิจการนิสต แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ) จ านวน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

2.  ค่าลงทะเบียนค่าย จ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
3. เงินรายได้มหาวิทยาลัยกองกิจการนิสิตฯ จ านวน 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
4. รายได้มหาวิทยาลัยกองบริการวิชาการฯ จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น  
(โปรดระบุ) 

1.กิจกรรมค่ายเยาวชนกลา้มะกอกฤดูร้อน ครั้งท่ี 19  
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                            2,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                         6,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                       25,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง            5,000 บาท 

 10,000 30,000 
(ค่าลงทะเบียนค่ายฯ) 

2.กิจกรรมค่ายแรกพบนสิิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 4 
(The 4th Pharmacy at First Sight) 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                            2,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                         6,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                       15,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง            5,000 บาท 

 10,000 20,000 
(รายได้มหาวิทยาลัย –  

กองกิจการนิสิตฯ ภาคการ
เรียนที่ 1) 

3. กิจกรรมสัปดาหเ์ภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าป2ี557 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 12,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                            42,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                           2,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                       10,000 บาท 
ค่าเงินรางวัลในการประกวดแข่งขนั           2,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง            2,000 บาท 

 10,000 60,000 
(รายได้มหาวิทยาลัย – 
กองบริการวิชาการฯ 

(ธเรศ)) 

4. กิจกรรมสร้างเสรมิประสบการณ์พเิศษในการท างานท่ี
โรงพยาบาลหรือร้านยาเภสัชกรรมชุมชนการส่งเสริมการ
แข่งขันและพัฒนาทักษะการแสดงออกทางทักษะวิชาการฯ 

 40,000  
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ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น  
(โปรดระบุ) 

ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 8,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                            7,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                        10,000 บาท 
ค่าเงินรางวัลในการประกวดแข่งขนั           5,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง            5,000 บาท 
ค่าที่พัก                                           5,000 บาท 
5. กิจกรรมอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะและส่งเสรมิการแข่งขัน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมซอฟแวร์ การถ่ายภาพและวีดโีอ การท าสื่อฯ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                           10,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                        2,000 บาท 
ค่าเงินรางวัลในการประกวดแข่งขนั           1,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง            1,000 บาท 
ค่าที่พัก                                            1,000 บาท 

 20,000  

6. กิจกรรมฝึกอบรมดูงานเตรยีมความพร้อมในการเตรยีม
ประกอบวิชา ชีพเภสัชกรรมส าหรบันิสิตหลักสตูรบริบาล
เภสัชกรรมช้ันปีท่ี 6 และความ ก้าวหน้าในอาชีพส าหรับ
นิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางช้ันปีท่ี 4 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                            10,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                       100,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชือ้เพลิง            50,000 บาท 
ค่าที่พัก                                           50,000 บาท 

 220,000  

รวม  310,000 110,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประชุมคณะกรรมการสโมสรฯ และผู้รับผิด ชอบ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับแผนและข้อเสนอแผนกิจกรรมในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
 10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ จังหวัดใกล้เคียง/สถานท่ีแข่งขันหรือศึกษาดูงาน 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  เกิดกิจกรรมการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกฝนทักษะทางวิชาการและภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับ
วิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าของเอเชีย 

11.2  เกิดกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินงานโดยนิสติคณะเภสัชศาสตร์ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาและ
สุขภาพให้กับประชาชนท่ัวไป และกิจกรรมการให้ข้อมลูบทบาทหนา้ที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมและแนว
ทางการประกอบอาชีพสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอางแก่ครู ผู้ปกครอง และนกัเรียน
มัธยมผูส้นใจทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11.3 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในการจัดกจิกรรมวชิาการที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และ
เสรมิสร้างความสามารถตามอัตลกัษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในการปรับตัวและเรียนรู้การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างความสามคัคใีนการท างานเป็นหมู่คณะ 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมทั้งโครงการพอใจ
ในทุกด้านมากกว่า 3.5 จาก 
5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ : 
-เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการ ใหร้ะบไุม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้บัของ  
                  ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่....8.............   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.3.1,3.2..  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานทุกภาคการศึกษา 
 

15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. กิจกรรมแข่งขันสุดยอดนิสติเภสัชศาสตร์ในการให้
ค าปรึกษาด้านยาและสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสรมิการ
แข่งขันและพัฒนาทักษะการแสดงออกทางวิชาการและ
ภาษาอังกฤษ จัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ไม่ทราบวันเวลาที่
แน่นอนล่วงหน้า และอาจท าให้ตัวแทนนิสิตไม่สะดวกในการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด 

1. ติดตามแผนการจัดการแข่งขันและประสานงานวิชาการ 
(หากวันเวลาตรงกับการเรียนการสอน) เพื่อให้นิสิตมโีอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมระดบัประเทศ 

2. กิจกรรมสัปดาหเ์ภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่าจะมาเป็นยา
จ านวนมาก ท าให้ฝ่ายต้อนรับและน าชมกิจกรรมมีจ านวนคน
ไม่เพียงพอ 

2. ประสานขอจ านวนนักเรียนและเวลาเข้าชมที่ชัดเจนจาก
โรงเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และวางแผนก าลังคนที่
เหมาะสม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.247 
  ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.239) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.4 มาตรการ 2.4.2)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 กลยทุธ์ที ่2.1, 2.3  มาตรการที่  2.1.5-2.1.8, 2.3.1-2.3.4   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานกิจการนิสิตฯ โทร. 3701 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธานสโมสรนิสิตฯ โทร. 087 213 8600 

 
5. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตรูจ้ักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผสัประสบการณ์
ในการช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ่ื้นด้านความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรม เน้นกระบวนการพฒันาอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เกิดสุขภาพดีโดยไม่ใช้ยาและใช้ยาอย่างเหมาะสม ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ คุณภาพชีวิต และปัจจัยตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รู้จักประยุกต์การท างานในชุมชนที่มีลักษณะพิเศษท่ีต้องการ
การดูแลสุขภาพและระบบยาแบบเฉพาะเจาะจงส าหรับกลุม่ชุมชนนั้น ๆ เช่น โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สถาน
สงเคราะห์วังทอง เรียนรู้เกีย่วกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ การลดปญัหาภาวะโลกร้อน การช่วยเหลือผูป้ระสบภัยธรรมชาติ 
เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ รู้จกัน าประสบการณ์ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิต ประจ าวันใหส้อดคล้องกับอัตลกัษณ์มหาวิทยาลัยใน
การสร้างนิสิตใหเ้ก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อจัดกิจกรรมทีท่ าด าเนินงานโดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ในการส่งเสรมิความตระหนักถึงผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและมโีอกาสร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

6.2 เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในการจดักิจกรรมวิชาการทีเ่ป็นประโยชน์ สรา้งความ
ตระหนักในการรู้จักเสียสละ การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น และส่งเสรมิความสามารถด้านการคิดอยา่งสร้างสรรค์
ในการท างานเป็นหมู่คณะและการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนที่ขาดแคลนและมีความต้องการด้านสุขภาพ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........270............คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน.........200.............คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.........20.............คน 
    อื่นๆ บุคคลภายนอกในชุมชน จ านวน.........50............คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) กิจกรรมคา่ยอาสาพัฒนาและเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชน  / ผู้รับผดิชอบ นายธิชานนท์ สดพุด 
2) กิจกรรมจติอาสาปลูกป่าและต้นกล้าสมุนไพร ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากทางธรรมชาติ / 

ผู้รับผิดชอบ นายพีรพงษ์ มีสมเพิม่ ปี 4 
3) กิจกรรมเภสัชจิตอาสา....เผยแพรค่วามรู้และร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนท่ีมีลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพิษณุโลก

ปัญญานุกลู สถานสงเคราะห์วังทอง เป็นต้น) / ผู้รับผิดชอบ - นายพีรพงษ์ มีสมเพิ่ม ปี 4 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

  ไม่ม ี         
 มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 

    เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
     ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
     อื่นๆ (ระบุ) ......ค่าเบีย้เลี้ยงเดนิทาง/ค่าอาหารและอาหารว่าง......................... 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้

1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุกิจการนิสต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดั
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต) จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  

2. เงินรายได้มหาวิทยาลัยกองกิจการนิสิตฯ จ านวน 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
3. จัดหารายได้จากชมรมจิตอาสาและประธานกิจกรรม จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
4. ค่าลงทะเบียนของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น .(โปรดระบุ) 

1. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและเรยีนรู้ฯ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         11,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                 44,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง             8,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท 

 15,000 50,000 
(จัดหารายไดจ้ากชมรมจิต
อาสาและประธานกจิกรรม) 

 

2. กิจกรรมจติอาสาปลูกป่าและตน้กล้าสมุนไพรฯ  
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         2,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                 13,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง             3,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท 

 10,000 10,000 
(ค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม) 
 

3. กิจกรรมเภสัชจิตอาสา....เผยแพร่ความรู้และร่วม
พัฒนาสุขภาพชุมชนที่มีลักษณะพเิศษ  
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         3,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                  18,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง              2,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 12,000 บาท 

 15,000 20,000 
(เงินรายได้มหาวิทยาลัย – 
กองกิจการนิสิตฯ/ ภาคการ

เรียนที่ 1 และ 2 แบ่งเป็นภาค
ละ 10,000 บาท) 

รวม  40,000 80,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมืน่บาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับแผนและข้อเสนอแผนกิจกรรมในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร/ จังหวัดใกล้เคียง/สถานท่ีจัดกิจกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะและรู้จักการแลกเปลี่ยนแบ่งปันในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน  
11.2 ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการบ าเพญ็ประโยชน์ บริการวิชาการ และสรา้งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของ

ตนเองและผู้อื่นให้ดีขึ้น 
11.3 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์ นิสติและบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมทั้งโครงการพอใจ
ในทุกด้านมากกว่า 3.5 จาก 
5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ : 
-เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการ ใหร้ะบไุม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้บัของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่....8.............   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.3.1,3.2..  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานทุกภาคการศึกษา 
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15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและเรยีนรู้การสร้าง
เสรมิสุขภาพร่วมกับชุมชน เวลาลงเยี่ยมชุมชน เกิด
ความซ้ าซ้อนในการแบ่งพื้นที่ลงชุมชน และ
ชาวบ้านไม่อยู่บ้าน   

1. แผนผังการลงชุมชน ควรแบ่งพื้นที่การลงชุมชนให้ชัดเจน เพราะ
อาจเกิดความซ้ าซ้อน และส ารวจสอบถามเวลาที่เหมาะสมในการท า
กิจกรรมจากผู้น าชุมชน 

2. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและเรยีนรู้การสร้าง
เสรมิสุขภาพร่วมกับชุมชน ประมาณการใช้เวลาใน
กิจกรรมไม่พอด ี

2. หาผู้ช่วยในการเตรียมงานและประสานงานให้เหมาะสม เตรยีม
วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการท ากิจกรรม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ ภ.248 
  ชื่อโครงการ  โครงการอบรมประชุมสมัมนาเพื่อประกันคณุภาพและสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมนิสติ 
  คณะเภสัชศาสตร ์
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56   ภ.246, ภ.247) 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลติบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.4 มาตรการ 2.4.1)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยทุธ์ที่  2.1, 2.3  มาตรการที่  2.1.1, 2.3.1-2.3.4   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี          ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวติ  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป งานกิจการนิสิตฯ โทร. 3701 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธานสโมสรนิสิตฯ โทร. 087 213 8600 

 
5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมของนิสิตนับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานิสิตคู่กับการพัฒนาด้านการศึกษา นิสิตที่มีคุณภาพจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัตอิย่างเหมาะสม ภายใต้การด าเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ และ
ชมรมต่างๆ ฝ่ายกิจการนิสิตจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดโครงการสัมมนา ฝึกอบรม และประกันคุณภาพการจัด
กิจกรรมนิสิต โครงการนี้จะช่วยให้อาจารย์และนิสิตได้รู้จักขั้นตอนการวางแผนและสามารถปฏิบัติจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามระบบประกันคุณภาพอย่างเหมาะสม โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดี และการถ่ายทอดประสบการณ์ในการท ากิจกรรมนิสิตระหว่างกลุ่มอาจารย์และนิสิตที่ต้องท า
กิจกรรมร่วมกัน พร้อมท้ังสามารถเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้โดยเรียนรู้จากกิจกรรมหรือโครงการในปีที่ผ่าน
มา รวมทั้งโครงการนี้ยังสามารถส่งเสริมการท างานเป็นทีมบนพื้นฐานของหลักการท างานแบบประชาธิปไตยด้วยการ
บริหารงานภายใต้คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินการจัดให้มี
การเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ทุกปี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตทุกคนให้มีบทบาทภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยการสรรหาผู้แทนท่ีเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งสโมสรนิสิตฯ ให้ท าหน้าที่ในการบริหารงานต่างๆ ภายใน
สโมสรนิสิตฯ 

 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) จัดตั้งขึ้นเนื่องจากนิสิตนักศึกษาคณะเภสัช
ศาสตร์มีความประสงค์ในการท ากิจกรรมเพื่อเผยแพร่บทบาทเกี่ยวกับวิชาชีพรวมถึงการท ากิจกรรมเพื่อสังคมและประชาชน 
โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นหลักส าคัญ โดยจัดการประชุมสัญจรฯ ขึ้นเพื่อให้ตัวแทนจากสโมสรนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
จากทุกสถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ บริหารสหพันธ์ฯ และมีนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ทุกคนในทุ ก
สถาบันเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 15 มหาวิทยาลัย และสมาชิกสังเกตการณ์อีก 3 มหาวิทยาลัยเป็น
การพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 18 สถาบัน ซึ่งในการจัดประชุมสัญจรฯ จะเน้นการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพที่ทางแต่ละมหาวิทยาลัยจัดขึ้น รวมถึงวางแผนและด าเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย
วิชาชีพ ชุมชน นิสิตนักศึกษา เช่น กิจกรรมเครือข่าย 5 หมอ, กิจกรรมค่ายหมอยาสนภท. บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิด
การสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษา 18 สถาบัน ปีท่ี 8 (แรกพบสนภท.) งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ เป็นต้น 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อจัดกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจดักิจกรรม
นิสิตทั้งการวางแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ การตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน และการถ่ายทอด
ผลงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิที่เปน็มาตรฐาน 

6.2 เพื่อเป็นการเปดิโอกาสให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้มสี่วนร่วมและความเสมอภายเท่าเทียมกันของนิสติ ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยที่มีผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผ่านทางกระบวนการการเลือกตั้งสโมสรนสิิตคณะเภสัชศาสตร์  

6.3 เพื่อให้ผู้น านิสติไดม้ีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเกี่ยวกับบุคลิกลกัษณะที่ดีในท่ีสาธารณะ และวางแผนเผยแพร่
กิจกรรมที่ใช้เวลาวา่งนอกห้องเรียนในการจัดกิจกรรมวิชาการทีเ่ป็นประโยชน์  

6.4 เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนนสิิตคณะเภสัชศาสตร์ได้มสี่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน และการร่วมจดักิจกรรม
ต่างๆ กับสหพันธ์นสิิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยและองค์กรวิชาชีพต่างๆ 
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7. เป้าหมายของโครงการ 

     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น..........630............คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน.........300.............คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.........30.............คน 
    อื่นๆ บุคคลภายนอกในชุมชน จ านวน.........300............คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) กิจกรรมอบรมประชุมสมัมนาเพื่อประกันคณุภาพการจัดกิจกรรมนสิิตผูร้ับผิดชอบ นายอิทธิเทพ นวลดอกรักษ ์
ปี 4 

2) กิจกรรมการร่วมประชุมสัญจรและร่วมจดักิจกรรมของตัวแทนจากสโมสรนสิิตคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับ
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรแ์ห่งประเทศไทยและองค์กรวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ นายทรงคุณ อุปถัมภ์ 
ปี 4 

3) กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะเภสัชศาสตร/์ผูร้บัผิดชอบนายอิทธิเทพ นวลดอกรกัษ์ ปี 4 
4) กิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนสิิตใหม่พบอาจารย์ทีป่รึกษา และการท าสญัญาเป็นนิสติ            

เภสัชศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ นายธเรศ แก้วบวรรัตน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเภสัชศาสตร์ 
5) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธผ์ลงานจากการจดักิจกรรมของสโมสรนสิิตคณะเภสัชศาสตร์  
 ผู้รับผิดชอบ นางสาว ณัฐวดี ดิษเทศ ปี4 และ นางสาว ณีรชา คมข า ปี 4 
6) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีและอุปกรณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนสิิตคณะเภสัชศาสตร์ ผูร้ับผดิชอบ  

นายกฤษดา ค าสอน ปี 4 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ......ค่าเบีย้เลี้ยงเดนิทาง/ค่าอาหารและอาหารว่าง................................................... 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมืน่บาทถ้วน) ดังนี ้

1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุกิจการนิสต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ) จ านวน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  

2. เงินรายได้มหาวิทยาลัยกองกิจการนิสิตฯ จ านวน 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
แหล่งอื่น  

(โปรดระบุ) 
1. กิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาเพื่อประกันคุณภาพฯ  
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวทิยากร 5,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                10,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                5,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง            30,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง20,000 บาท  

 80,000 20,000 
(รายได้มหาวิทยาลัย –  

กองกิจการนิสิตฯ ภาคการ
เรียนที่ 2) 
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ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น  
(โปรดระบุ) 

ค่าที่พัก                                30,000 บาท  
2. กิจกรรมการร่วมประชุมสัญจรและร่วมจัดกิจกรรม
ของตัวแทนจากสโมสรนสิิตคณะเภสัชศาสตรฯ์ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวทิยากร 10,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                   10,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                   5,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                 5,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง    10,000 บาท 
ค่าที่พัก                                     5,000 บาท 
ค่าเงินรางวัลกิจกรรม                     5,000 บาท 

 30,000 20,000 
(รายได้มหาวิทยาลัย –  

กองกิจการนิสิตฯ ภาคการ
เรียนที่ 1 และ 2 ภาคละ 

10,000 บาท) 

3. กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวทิยากร 1,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                      2,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                 2,000 บาท 

 5,000  

4. กิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนเิทศฯ  
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวทิยากร 5,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                       5,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                     5,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                  20,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง      20,000 บาท 

 50,000 5,000 
 (รายไดม้หาวิทยาลัย –  

กองกิจการนิสิตฯ ภาคการ
เรียนที่ 2) 

5. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานฯ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวทิยากร 5,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                     10,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                  2,000 บาท 
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง      3,000 บาท 

 15,000 5,000 
 (รายไดม้หาวิทยาลัย –  

กองกิจการนิสิตฯ ภาคการ
เรียนที่ 2) 

6. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ฯ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวทิยากร 2,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                       6,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                   2,000 บาท 

 10,000  

รวม  190,000 50,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับแผนและข้อเสนอแผนกิจกรรมในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ จังหวัดใกล้เคียง/สถานท่ีแข่งขันหรือศึกษาดูงาน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 อาจารย์และนิสติที่มสี่วนร่วมในการด าเนินงานหรือกิจกรรมของกิจการนิสิตฯ รับทราบ โครงสร้างและหน้าที่ 
รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละฝ่ายในสโมสรนสิิต หรือชมรม 

11.2 ฝ่ายกิจการนิสติได้แผนปฏบิัติงานและผูร้ับผดิชอบโครงการกิจกรรมนิสิตต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2556 
11.3 อาจารย์และนิสติ มีบุคลิกภาพท่ีดแีละทักษะการพดูต่อหน้าบุคคลในท่ีสาธารณะอย่างถูกต้องเหมาะสม  
11.4 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรูจ้ักกระบวนการการเลอืกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และได้ผู้

แทนท่ีด ารงต าแหน่งสโมสรนิสติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีการศึกษา 2556 ที่มาจากการเลือกตั้ง 
11.5 ตัวแทนนิสิตได้ตดิตามข่าวสารต่างๆ ของทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ในการวางแผนเพือ่

ด าเนินงานกิจกรรมและจัดกจิกรรมต่างๆ ให้กับนิสติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11.6 นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 18 สถาบันได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพ เชื่อม

ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนสิิตนักศึกษา หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายวิชาชีพ เป็นต้น 
11.7 เกิดโครงการกิจกรรมนสิิตในคณะเภสัชศาสตร์ที่มีเป้าประสงค์และทศิทางสอดคล้องกับสนภท. 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมทั้งโครงการพอใจ
ในทุกด้านมากกว่า 3.5 จาก 
5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ : 
-เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการ ใหร้ะบไุม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้บัของ  
                  ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 



 

 

 
328 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่....8.............   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.3.1,3.2..  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานทุกภาคการศึกษา 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
นิสิตที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารสโมสรนสิิตคณะ
เภสัชศาสตร์ชุดเดมิเข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจาก
หาเวลาที่เหมาะสมที่นสิิตจะสามารถเข้าร่วม
โครงการได้พร้อมกันยากกิจกรรมที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานหาวันท่ีเหมาะสมส าหรับการจดั
กิจกรรมล่วงหน้า เพื่อให้นิสิตทุกช้ันปี รวมทั้งกรรมการบริหารสโมสร
นิสิตชุดเดิมได้เข้าร่วมมากท่ีสุด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.249 
  ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.242) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.4 มาตรการ 2.4.2)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 กลยทุธ์ที ่2.3  มาตรการที ่ 2.3.1, 2.3.4   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานกิจการนิสิตฯ โทร. 3701 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธานสโมสรนิสิตฯ โทร. 087 213 8600 

 
5. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีไทยและดนตรไีทยเป็นศลิปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทยอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ สโมสรนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมการรวมตัวกันของนิสิตที่มีความสนใจและเห็นถึงความส าคญัของการจัดกิจกรรมนอก
หลักสตูรที่มุ่งเน้นให้เกดิความตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีทีด่ีงาม และส่งเสรมิการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมทักษะทางด้าน
การเล่นดนตรีไทยใหส้ าหรับผู้ที่สนใจในดนตรีไทย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการสรา้งเสริมสุขภาพกายและใจที่
ดีต่อไป รวมทั้งส่งเสริมการแสดงออกและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การแสดงในกิจกรรมวันไหว้ครูและเปดิโลก
กิจกรรมชมรม เพื่อให้ศิษย์พึงระลกึถึงและแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา อีกท้ังการไหว้ครูยัง
เป็นการแสดงตนให้ครูอาจารยไ์ดร้บัรู้ว่าศิษย์พร้อมท่ีจะน้อมรับค าสั่งสอนและค าตักเตือนทุกประการ และจัดกจิกรรม
ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมไทยในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันลอยกระทง วันท าบุญขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ยังเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คูส่ังคมไทยสืบไป  
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อจัดกิจกรรมที่ท าด าเนินงานโดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ในการส่งเสรมิและเผยแพร่ทักษะในการจดักิจกรรม

ท านุบ ารุงด้านศิลปะและวัฒนธรรมเช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันบายศรีรับขวญัและปฐมนิเทศนสิิตใหม่
กิจกรรมวันลอยกระทง 

6.2 เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในการจดักิจกรรมวิชาการทีเ่ป็นประโยชน์ สรา้งความกล้า
แสดงออกด้านการคดิและกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ในการท างานเปน็หมู่คณะ 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.......350........คน  ประกอบดว้ย 
       นิสิต      จ านวน.........300.............คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.........30.............คน 
    อื่นๆ ศิษย์เก่า  จ านวน.........20............คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) กิจกรรมวันไหว้ครู การทุนการศึกษา และการมอบเกียรติบัตรนิสติดเีด่นสาขาต่างๆ/  
     ผู้รับผิดชอบ – นายทศพล สุม่แก้ว ปี 3 

2) กิจกรรมพัฒนาทักษะการละเล่นและกิจกรรมการซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย /  
    ผู้รับผิดชอบ – นายทศพล สุม่แก้ว ปี 3 

3) กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมไทยในวันส าคญัต่างๆ /  
    ผู้รับผิดชอบ – น.ส.อรทยั แสงไชย ปี 3 
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 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ...............ค่าเบีย้เลี้ยง/ค่าอาหารและอาหารว่าง....................................................... 
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้ 

1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุกิจการนิสต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดั
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต) จ านวน  70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

2. เงินรายได้มหาวิทยาลัยกองกิจการนิสิตฯ จ านวน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
แหล่งอื่น  

(โปรดระบุ) 
1. กิจกรรมวันไหว้ครู การทุนการศึกษา และการมอบเกียรติบัตร
นิสิตดเีด่นสาขาต่างๆ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ค่าวิทยากร                       4,000 บาท 
ค่ารางวัลส าหรับนสิิตที่มคีวามประพฤติด ี
และผลงานบ าเพญ็ประโยชน ์และค่ารางวัล 
นิสิตที่มีคณุลักษณะที่ควรส่งเสริม (3 ต –  
ตั้งใจเรียน แต่งกายด ีตรงต่อเวลา)          50,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                           6,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                       5,000 บาท 

 60,000 5,000 
(เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

– กองกิจการนิสิตฯ 
ภาคการเรียนที่ 1) 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการละเลน่และกิจกรรมการซ่อมบ ารุง
เครื่องดนตรีไทย 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ค่าวิทยากร                      1,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                          2,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                      2,000 บาท 

 5,000  

3. กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมไทยในวันส าคญัต่างๆ  
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ค่าวิทยากร                      1,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                          2,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                      2,000 บาท 

 5,000 5,000 
(เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
– กองกิจการนิสิตฯ 
ภาคการเรียนที่ 2) 

รวม  70,000 10,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับแผนและข้อเสนอแผนกิจกรรมในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ จังหวัดใกล้เคียง/สถานท่ีแข่งขันหรือศึกษาดูงาน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นิสิตได้รู้วิธีการเล่นดนตรีไทยเบื้องต้นอย่างถูกต้อง 
 11.2 เกิดการจัดกิจกรรมที่มีการสบืทอดประเพณีวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมการไหว้ครูและเล่นดนตรีไทยทีด่ ี
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมทั้งโครงการพอใจ
ในทุกด้านมากกว่า 3.5 จาก 
5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ : 
-เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการ ใหร้ะบไุม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้บัของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่....8.............   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.3.1,3.2..  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานทุกภาคการศึกษา 
 

15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
กิจกรรมวันไหว้ครู การทุนการศึกษา ช่วงเวลาใน
การจัดกิจกรรมน้อยและนสิิตเลิกเรียนไม่พร้อมกัน 

อาจเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมตามความเหมาะสม และนัดช้ีแจงใน
ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องให้ท างานโดยกระชับเวลาให้ด ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธิภาพ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.301 
  ชื่อโครงการ    Big cleaning Day ห้องปฏิบัติการและหน่วยปฏิบตัิการวิจัย (Unit cell) คณะเภสัชศาสตร ์
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.301) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต     การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.1 มาตรการ 1.1.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)         
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที ่ 3.2  มาตรการที ่ 3.2.2     
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี          ไม่ม ี  
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

     4.3  ผู้รับผิดชอบ    นายจักรินทร์ ศรีวิไล  นิสิตหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
   โทร.  089-9580570 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางวิภาดา  บุญส่งแท้   โทร  3631 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรม 5 ส เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในท่ีท างานก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบ
เรียบร้อย น าไปสู่การเพิ่มผลผลิต สะสาง (SERI) คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่
ต้องการทิ้งไป สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางสิ่งขอต่าง ๆ ในที่ท างาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย
สะอาด (SEISO) คือ การท าความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีท างาน สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด 
สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยความคิดริเริ่มของนิสิต ได้เล็งเห็นความส าคัญ และความตระหนักด้านความ
ปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายฯ  จึงจัดให้มีโครงการ Big Cleaning Day และประกวด
ห้องปฏิบัติการดีเด่นข้ึน  
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6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
6.2 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน 
6.3 เพื่อสรา้งความตระหนัก และน าไปสู่การเป็นวัฒนธรรม ในการสร้างนิสยัในการปฏิบตัิงานตามระเบียบวินัย     

 รวมถึงวัฒธรรมแห่งความปลอดภยัขององค์กร 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........60.............คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน........40..............คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน........10............คน 
    อื่นๆ.......................  จ านวน..........10..........คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  ท าความสะอาดห้องปฏิบตัิการ และน าวสัดรุีไซเคิล/วัสดุเหลือใช้มาจ าหน่ายเพื่อลดขยะ  

2)  จัดแยก จัดเก็บสารเคมี ของเสยีอันตรายและวสัดุเข้าท่ี ลดอุบัตเิหตุอันเนื่องมาจากสารเคมีหรือของเสีย
อันตรายท าปฏิกริิยากัน 

 3)  คณะกรรมการฯ ตรวจประเมนิฯ ให้คะแนน 
 4)  ประชุมสรุปผลการประเมินฯ และประกาศรางวัลฯ 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

 ไม่ม ี         
 มี     โดย  เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
              เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
              ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 

    
8. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดังนี ้
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบคุลากร)   
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 
แหล่งอื่น 

 

1. การส่งเสริมให้เกดิการปฏิบัตติามนโยบายฯ 
- การประกวดห้องปฏิบัติการ ดีเด่น (ค่าตอบแทน 2 รางวัล ๆละ1000 

บาท รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 70 คน ๆละ 30 บาท รวมเงิน

ทั้งสิ้น 2,100 บาท) 
- ค่าวัสดุและเอกสาร 900 บาท 

  
2,000 

 
2,100 

 
900 

 

รวม  5,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) ห้าพันบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะ

กรรมการฯการด าเนินการ 
2.ส ารวจวัน และผูเ้ข้าร่วม 
3.ส ารวจหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ด าเนินการ 5 ส ห้องปฎิบตัิการ

และหน่วยปฎิบัติการวิจัยที่เข้าร่วม 
2.ตรวจประเมินฯ 
3.ประกาศห้องปฏิบตัิการที่ได้รับ

รางวัล 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.จ านวนห้องปฏิบัติการและ

ผู้เข้าร่วม 
2.ภาพกิจกรรมก่อนและหลังท า Big 

Cleaning Day 
3.ช่ือห้องปฏิบัติการที่ไดร้ับรางวลั 

เสนอในที่ประชุมผู้บริหารฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตลุาคม 2556–กรกฎาคม 2557 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม  ห้องปฎิบัติการกลางและห้องปฎิบัติการวิจัย (Unit cell) ที่เข้าร่วมโครงการ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  ห้องปฎิบัติการกลางและหอ้งปฎิบัติการวิจัยมีความเป็นระเบยีบเรียบร้อย  
11.2  ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตัิงานในห้องปฏิบัตกิาร  

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ

มากกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ห้องปฎิบัติการกลางและ
ห้องปฎิบัติการวิจัยมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย  

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ได้รับของ  
                  ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  4.1, 4.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  แบบประเมิน และแบบใหค้ะแนน 
14.2  ภาพกิจกรรมก่อนและหลังด าเนินโครงการ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- - 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยันเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.302 
  ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและห้องปฏบิัติการปลอดภัย ในคณะเภสัชศาสตร ์
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 56 ภ.302) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.1 มาตรการ 1.1.3)     
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........ มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........ มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่....... มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที ่ 3.2  มาตรการที่  3.2.2   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานห้องปฏิบัติการ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา  โทร. 1860 
4.4  ผู้ประสานงาน   อาจารย์ ดร. นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ  โทร.1869 
  นางวิภาดา บุญส่งแท้  โทร. 3631 

 

 5. หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดสอนมามากกว่า 17 ปี มีกิจกรรมด้านการปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงภัยสูงต่อสารเคมี สารชีวเคมีและสารชีวภาพตลอดจนอันตรายด้านเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า อัน
เป็นผลต่อสุขภาพและ เป็นความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติการและเข้ามาเรียนรู้รับความรู้ 
ซึ่งต้องมีการสร้างระบบท่ีก่อให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการท างาน/ปฏิบัติงานซึ่งเน้นการท างาน/ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย อันจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตและการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย โดยการบูรณาการความรู้เหล่านั้นเข้ากับการด ารงชีวิตประจ าวันและการ
ท างานปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน อันก่อให้เกิดการลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน การลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและ
ค่ารักษาพยาบาลและเกิดระบบ/วัฒนธรรมที่ติดไปจากองค์กรด้านความรอบคอบและใส่ใจด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิด
คนยุคใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป  จึงได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ รวมถึงการพัฒนาสื่อการอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีและสารชีวภาพในห้องปฏิบัติการ เช่นการตรวจประเมินและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การ
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พัฒนาสื่อการอบรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร นิสิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนัก ด้านความปลอดภัยฯ เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ เช่น อาจารย์  นิสิต นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย 
ตลอดจนผู้ใช้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดอุบัติการณ์การเกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเครื่องมือ ทรัพย์สิน
ของคณะเภสัชศาสตร์ ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ให้มมีาตรฐานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
6.2 เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ดา้นความปลอดภัย แก่เจา้หน้าท่ี นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น...........372...........คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน..........350............คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน...........  12.........คน 
    อื่นๆ.......................  จ านวน............ 10........คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

- การตรวจสอบความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ และการปรับปรุง
พัฒนาห้องปฏิบัติการ 

- การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ 
- จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์จ าเป็นพ้ืนฐานในด้านการจัดการสารเคมี ของเสีย  
- การบ าบัดของเสียอันตราย 

  

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี         
         มี  โดย  เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
                 เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
                ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
                อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
    

8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย) 

   ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. การจัดการความรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์         
คณะเภสัชศาสตร์ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 ครั้ง (10 คน x 30 
บาทX1มื้อX6 ครั้ง)=1,800 บาท 

 1,800  

2. ค่าก าจัดของเสียอันตราย = 23,400 บาท   43,400  
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยของผู้ใช้

ห้องปฏิบัติการ 
- (ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 ครัง้ (80 คน x 30 บาทX1มื้อX2 

ครั้ง)=4,800 บาท 

 4,800   

รวม  50,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) ห้าหมื่นบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุม วางแผน การด าเนินงาน 
2.ส ารวจตรวจประเมิน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิาร 
2.  อบรม และจัดการความรู ้
3.  ตรวจประเมินห้องปฏิบตัิการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงข้อมูล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ปรับปรุงตามผลการด าเนินงาน 
2. สรุปและจดัท ารายงาน 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรมเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือน กันยายน 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรมห้องปฏิบตัิการ คณะเภสัชศาสตร ์

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 คณะเภสัชศาสตร์มีความปลอดภัยต่อผู่ปฏิบตัิงานในห้องปฏิบัติการ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว และทรัพยส์ินของ
คณะเภสัชศาสตร ์

11.2 คณะเภสัชศาสตร์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในห้องปฎิบัติการ  
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. ห้องปฏิบัติการเขา้ร่วมการ

ประเมินไม่น้อยกว่า 50% 
2. มีการอบรมด้านความปลอดภัย

อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. มีการก าจดัของเสียอันตราย

อย่างน้อย 2 ครั้ง 
4. มีการประชุมเพื่อจัดการความรู้

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1. ห้องปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัย (ผ่านการ
ประเมิน) 

2. ผู้เข้าอบรมฯ ทดสอบผ่าน 
100 % 

 

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  4.1, 4.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
14.1  แบบประเมิน และแบบใหค้ะแนน 
14.2  สรุปรายงานประชุมและสรปุรายงานการด าเนินการ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีทีผ่่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. สถานท่ีจัดเก็บของเสียเคมีอยู่ใกลห้้องเรียน

ปฏิบัติการส่งผลให้บางครั้งได้กลิ่นไอระเหยของ
สารระหว่างเรียน 

1. ควรมีแผนการบรหิารจดัการของเสียฯ และมีการน าของเสียไป
ก าจัดทุกปี 

2. จิตส านึกของผู้ท าปฏิบัติการ 
 

2. รณรงค์ กระตุ้นสร้างความตระหนกั อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
342 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ ภ.303 
     ช่ือโครงการ  การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัย 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.303) 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.1 มาตรการ 1.1.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยทุธ์ที ่3.2   มาตรการที่ 3.2.1    
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี          ไม่ม ี  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสชัศาสตร ์
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั    โทร. 3682 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย     โทร. 1860 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต    โทร. 3650 

 

 5. หลักการและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของคณะเภสชัศาสตร์ มเีป้าประสงค์ให้มโีครงสร้างพื้นฐานท่ีส่งเสริมการท างานของนักวิจัย 

เพื่อการผลิตผลงานวิจัย และ/หรอื สิทธิบัตร และเพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ในทุกสาขาของคณะเภสชัศาสตร์ ใหไ้ด้รับการ
พัฒนาด้านความรู้ที่ยั่งยืน ท างานวิจัยในสาขาท่ีมีความช านาญ นอกจากน้ีหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิชาการสาขา
ที่ช านาญจะมสี่วนร่วมกันท าหน้าที่ ในการก าหนดทิศทางการวิจัยและวิชาการที่เฉพาะของคณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจนช่วย
ก ากับ ดูแลการวิจยั ตลอดจนร่วมการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย การก าจัดขยะและของเสียจากงานวิจัยภายในคณะ
เภสัชศาสตร์ให้เป็นไปอย่างเรียนรอ้ย ถูกหลักจริยธรรมและวิชาการ ดังนั้นการสนับสนุนหน่วยห้องปฏบิัติการวิจัย หรือศูนย์
วิชาการสาขาท่ีช านาญ ของคณะเภสัชศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นและเป็นหนทางอีกสายหนึ่งเพ่ือน าไปสูก่ารบรรลุเปา้ประสงค์
ข้างต้น การสนับสนุนหน่วยห้องปฏิบัติการวิจยั สามารถท าได้โดย การจัดสรรสถานท่ีตั้งของหน่วยห้องปฏิบัติการวจิัย การ
สนับสนุนในส่วนครุภณัฑ์วิจยั การจัดหาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใหเ้พียงพอ เพื่อให้มีความสะดวกในการปฏิบัติการวิจัย  
ตลอดจนมีการจดัสรรทุนสนับสนนุการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร ์
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6. วัตถุประสงค ์
การสนับสนุนการจดัหาและซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการวจิัยและเกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมในการด าเนินงานของหนว่ยปฏิบัติการวิจัย เพื่อให้มีการจัดการทัพยากร  การวิจัยทีม่ีประสิทธิภาพสูงสุดแกค่ณะ
เภสัชศาสตร ์
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  17 คน  ประกอบด้วย 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน 17 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1)  ส ารวจความต้องการครุภณัฑ์ วัสดุทางวิทยาศาสตร์ ของหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย 
  2)  จัดท าจัดซื้อจัดจ้าง ประสานกบังานพัสด ุ
  3)  ติดตาม  
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี         
   มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................... 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  340,000  บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน.) ดังนี ้

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดเงินอุดหนุน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพในการวจิัย) 

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1.ทุนพัฒนาหน่วยปฏิบัติการวิจยั คณะเภสัชศาสตร ์  340,000  

รวม  340,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สามแสนสี่หมืน่บาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.ส ารวจความต้องการครุภณัฑ ์

 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วย
ปฏิบัติการวจิัย คณะเภสัชศาสตร์   
2. จัดสรรครภุัณฑ์ขนาดเล็ก 
3. จัดซื้อจัดจ้างส าหรบัครภุัณฑ ์
4. ติดตามรายงานความกา้วหน้าของ
หน่วยปฏิบัติการวิจัย 

 
  

     
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ประเมินผลงานวิจยัและบทบาทของ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยประจ าป ี
2.รายงานผลการประเมินในที่ประชุม
คณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการวิจยั คณะ
เภสัชศาสตร ์

        
 

 
 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น าข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบตัิการ
วิจัยและคณะกรรมการหน่วยปฏบิัติการ
วิจัยไปแก้ไขและปรับปรุง 

          
 

 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ตลอดปงีบประมาณ 2557    
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  หน่วยปฏิบัติการวิจยัทั้ง 17 หน่วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยมปีระสิทธิภาพในการท างานวิจัยเพิ่มขึ้น 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มากกว่าร้อยละ 80 ของ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยได้รบั
การสนับสนุนฯ 

ผลการประเมินความพึง
พอใจในการสนับสนุนพันธ
กิจการวิจัยอยู่ในระดับ
มากกว่า 3.5 
 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่  5, 6, 7 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1,  4.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่ ................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน 
14.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และจดัท ารายงานโครงการฯเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานต่อคณะฯ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล/แผนการ
ด าเนินการ 

มีการวางแผนลักษณะการด าเนินโครงการที่ชัดเจน และ
ประชาสมัพันธ์แจ้งโครงการให้ทราบทุกหน่วยปฏิบัติการวิจัย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.304 
     ชื่อโครงการ  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนโครงร่างวิจัย 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.304) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.1 มาตรการ 1.1.2)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที ่ 3.3  มาตรการที่ 3.3.1  
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสชัศาสตร ์
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั    โทร. 3682 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย     โทร. 1860 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต    โทร. 3650 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

     การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยถือเป็นภารกิจส าคัญของคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีช้ี
วัดคุณภาพที่ส าคัญของการประเมินคุณภาพ  ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมด้านการวิจัยแก่คณาจา รย์ การจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย จึงมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมบรรยากาศ เพิ่มพูนประสบการณ์จากการเสวนา การ
แลกเปลี่ยน และ กระตุ้นให้คณาจารย์ได้มีการตื่นตัวด้านการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การพัฒนาตนเอง 
อันจะเป็นประโยชน์ในระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
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6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อจัดเวที ช่องทางให้บุคลากรสายวิชาการ และนักวิจัย ได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากทักษะและ

ประสบการณ์ตรง (tactic knowledge) ตรงประเด็นความรู้ที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
6.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยแก่บุคลากรภายในคณะฯ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  25 คน  ประกอบด้วย 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน 15 คน 
   อื่นๆ   จ านวน 10 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนวิจัยเป็นวิทยากรแก่บุคลากรสายวิชาการ และ/หรือ นักวิจัยใน           
คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการเขียนโครงร่างวิจัย ในรูปแบบการจัดการอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี         
   มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................... 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดเงินอุดหนุน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพในการวจิัย) 

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)  1,500  

2. ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 100 บาท)  2,500  

3. ค่าวัสดุและเอกสาร  1,500  

4. ค่าของที่ระลึก  1,100  

5. ค่าเดินทางวิทยากร  6,000  

6. ค่าท่ีพักวิทยากร (1คน x 2 คืน x 1,200 บาท)  2,400  

7. ค่าตอบแทนวิทยากร (500 บาท x 6 ช.ม. x 1 คน)  3,000  

8. ค่าเลี้ยงรับรอง 1 มื้อ  2,000  

รวม 20,000  บาท 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สองหมื่นบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ส ารวจความสนใจของนักวิจัยต่อ

หัวข้อการบรรยาย 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง

แผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดต่อวิทยากร 
2. เตรียมเอกสาร สถานท่ี 
3. ด าเนินการสัมมนา 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ด าเนินการประเมินผลจากผู้เข้าร่วม
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
รายงานผลการประเมินโครงการในท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ
เภสัชศาสตร ์

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   ในปีงบประมาณ 2557     
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม        คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากร/นักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะจากผู้มปีระสบการณ ์และมีการน าความรูไ้ปใช้ในการเขียนโครงร่าง
การวิจัย ที่มีคณุภาพ เพื่อน าไปสู่การขอรับการสนับสนุนโครงการวิจยัจากแหล่งทุนต่างๆ 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

ผลการประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจมากกว่า 3.5 จาก 5 
 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่5, 6, 7 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1, 4.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน 
14.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และจดัท ารายงานโครงการฯ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานต่อคณะฯ 
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15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.305 
     ชื่อโครงการ    โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ในการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย”                

 ครั้งท่ี 10 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 2557 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.308) 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.3 มาตรการ 1.3.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 กลยทุธ์ที ่ 3.1  มาตรการที่  3.1.2  
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี          ไม่ม ี
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสชัศาสตร ์
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั    โทร. 3682 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย     โทร. 1860 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต    โทร. 3650 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และเริ่มด าเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาใน
หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต และต่อมาในปี 2543 คณะเภสัชศาสตร์ได้เริ่มด าเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ปัจจุบันนี้ คณะเภสัชศาสตร์มีการพัฒนาเป็นอย่างมากในด้านงานวิจัย ทั้งด้านความสามารถและศักยภาพของนักวิจัย และ
คุณภาพของผลงานตีพิมพ์ด้านวิจัย ในปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ นอกจากการส่งเสริมในด้านการเรียนการสอนแล้ว  
คณะเภสัชศาสตร์ยังมีวิสัยทัศน์ท่ีจะส่งเสริมงานวิจัยของบุคคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์  ด้วยตระหนักถึงความส าคัญที่ว่า 
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ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่ยั่งยืน องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนอกจากจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรที่ได้ท าการวิจัยเองแล้ว ยังเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติเมื่อน าความรู้ที่ได้นั้น
น ามาใช้ จากการตระหนักถึงความส าคัญดงักล่าว บุคลากรในคณะเภสัชศาสตรซ์ึ่งประมาณร้อยละ 80 ได้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ได้ผลิตผลงานวิจัยออกมามากมาย ท้ังเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะจัดขึ้นประจ าปี 2557  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดการประชุมวิชาการ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่คณะเภสัชศาสตร์จะด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการและวิจัย ที่แสดงเรื่องราวความเป็นไปของคณะฯ ในด้านการเรียนการสอน และเพื่อเป็นเวทีในการแสดง
ศักยภาพทางด้านงานวิจัยให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้รับทราบ ซึ่งจะน าไปสู่การมีช่ือเสียงและเป็น
ยอมรับในด้านวิชาการของคณะฯต่อสังคมยิ่งขึ้นไปในอนาคต 
 
6. วัตถุประสงค ์

จัดซุ้มแสดงผลงานทางวิชาการ ท่ีแสดงเรื่องราวความเป็นไปของคณะฯ โดยเน้นในด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัย ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีส าคัญของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  350 คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน     100  คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน      50      คน 
    อื่นๆ   จ านวน      200    คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  จัดซุ้มแสดงผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยท่ีส าคัญของคณะเภสัชศาสตร ์   
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณทั้งสิ้น  12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี ้

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทนุวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดเงินอุดหนุน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพในการวจิัย) 

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าใช้จ่ายวัสดุที่ใช้ในการตกแตง่สถานท่ี  4,000  

2. ค่าโปสเตอร์แสดงผลงานวิจัยของคณะ  3,000  

3. ค่าวัสดุในการจดัท าของช าร่วย  3,000  

4. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  2,000  

รวม 12,000  บาท 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชาสมัพันธ์โครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง

แผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดเตรียมงาน 
2. จัดซุ้มแสดงผลงานทางวิชาการ 

และผลงานวิจัยท่ีส าคัญ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปผลประเมินโครงการจาก
แบบสอบถาม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. รายงานผลการประเมินโครงการใน

ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ า
คณะเภสัชศาสตร ์

2. น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   เดือนกรกฎาคม 2557    
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม        มหาวิทยาลยันเรศวร  

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและงานวิจยัของคณะฯ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 
11.2 เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะฯ แสดงผลงานวิจยั 
11.3 เกิดการกระตุ้นให้มีการด าเนนิการวิจัยในคณะฯ มากข้ึน 
11.4 การก่อให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านวิชาการ อาจส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึนซึ่ง

น าไปสูผ่ลงานวิจยัในระดบัลึก 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าชมนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัย ของคณะเภสัช
ศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 50 
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(เป้าหมาย 200 ท่าน) 

ผลการประเมินจากผู้เข้าชม
นิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยของ
คณะอยู่ในระดับดี (มากกว่า 
3.5 จาก 5) 
 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่ 5 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1 และ 4.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน 
14.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และจดัท ารายงานโครงการฯเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานต่อคณะฯ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ ภ.306 
     ชื่อโครงการ  การจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “Metabolomics” 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.306) 

 

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.2 มาตรการ 1.2.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที ่ 3.4  มาตรการที่. 3.4.2   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี          ไม่ม ี  

 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสชัศาสตร ์
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศกึษา คณะเภสัชศาตร ์ โทร. 1860 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต      โทร. 3650 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

แนวความคิดการศึกษาด้าน metabolomics หรือ metabonomic เป็นการศึกษาเมตาบอไลต์ (metabolites) 
ทั้งหมดที่อยู่ใน cells, tissues, organs หรือ organisms โดยมักจะมีการใช้เครื่องมือท่ีมคีวามสามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในตัวอย่างได้ เช่น NMR หรือ LC/MS/MS หรือ GC/MS ร่วมกบัการประมวลผลของ 
software ส าหรับการวิเคราะหข์้อมูลแบบ multivariate analysis การศึกษาเชิง metabolomics สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ในการศึกษาทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ การเกษตร ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์อาหาร เช่น การวิเคราะห์สาร
เมตาบอไลต์ในเลือดและปสัสาวะมนุษย์ และการศึกษาเมตาบอไลตโ์พรไฟล์ (metabolite profiles) ในพืช เป็นต้น 

ปัจจุบันการศึกษาด้าน metabolomics เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทาง
เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Metabolomic โดยได้รับสนใจอย่างล้นหลาม จาก
นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษา 13 สถาบัน จ านวน 80 คน และผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรเสนอให้จัดการประชุมเชิงลึก
ขึ้นอีกครั้ง โดยเน้นการสอนเทคนิคการใช้เครื่องมือด้วย ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเสริมสร้าง
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ความรู้ใหม่ๆแก่นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของนักวิจัย จึงได้ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะวิทยาศาสตร์ และ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นนวัตกรรมทางเคม ีมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Metabolomics ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก Professor Dr. Rob Verpoorte จาก 
Leiden University, The Netherlands  มาเป็นผู้บรรยายหลัก ร่วมกับ Dr. Gan Chee Sian ผู้เช่ียวชาญด้าน 
LC/MS/MS จาก Agilent Technologies และ Peter Sprenger ผู้เช่ียวชาญด้าน NMR จาก Bruker Biospin AG ในการ
บรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือ เพื่อให้เกิดการความเข้าใจหลักการศึกษาด้าน metabolomics และเข้าใจศักยภาพของ
เครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อน ามาใช้ในการท างานด้าน metabolomic ได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้าน
นี้ข้ึนในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยนเรศวร และต่างสถาบัน ได้เข้าร่วมโครงการ จึงได้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งได้ขออนุเคราะห์ค่าเดินทางและค่าที่พักของวิทยากรจาก
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก บริษัท Agilent และบริษัท Bruker Biospin 

 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อเสรมิสร้างความรู้ใหม่ๆในด้านเทคโนโลยีการศึกษา metabolomics แก่นักวิจัย อาจารย ์ นิสิต
บัณฑิตศึกษา และนักวิทยาศาสตรข์องประเทศไทย 

6.2 เพื่อให้นักวิจัยได้เกดิการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยด้านการ metabolomics 
6.3 เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   40 คน  ประกอบด้วย 
       อาจารย์/บุคลากร    จ านวน 20 คน 
   นักวิจัย/นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา จ านวน 20 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

  บุคลากรสายวิชาการ และ/หรือ นกัวิจัยในคณะเภสัชศาสตร์ เป็นรูปแบบผสมผสานระหว่าง
การบรรยาย และปฏิบตัิการตามก าหนดการที่แนบมาด้านท้าย 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี         
         มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................... 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  47,400  บาท (สี่หมื่นเจด็พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้

1. เงินรายไดค้ณะเภสัชศาสตร์ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดเงิน
อุดหนุน (โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย) จ านวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

2. การสนับสนุนจาก PERCH และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคม ีจ านวนเงิน 
35,400 บาท (สามหมื่นห้าพันสี่รอ้ยบาทถ้วน)  

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบประมาณ 
รายได้ 
(บาท) 

แหล่งอื่น 
 

1. ค่าเดินทางวิทยากร 
Professor Dr. Rob Verpoorte (ใช้งบประมาณจากคปก) 
Dr. Gan Chee Sian (การสนับสนุนจาก Agilent) 
Mr Peter Sprenger (การสนับสนุนจาก Bruker Biospin) 

  การสนับสนุนจาก คปก, 
Bruker และ Agilent) 

2. ค่าที่พักวิทยากร 3 คน  
Professor Dr. Rob Verpoorte (ใช้งบประมาณจากคปก) 
Dr. Gan Chee Sian (การสนับสนุนจาก Agilent) 
Mr Peter Sprenger (การสนับสนุนจาก Bruker Biospin) 

  การสนับสนุนจาก คปก, 
Bruker และ Agilent) 

3. ค่าของที่ระลึก  3,000  

4. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม  6,000  

5. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 3 ครั้ง ครั้งละ 2000 บาท  3,000 3,000  
การสนับสนุนจาก PERCH 

และสถานวิจัยเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการด้าน
นวัตกรรมทางเคม ี

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ 
และวิทยากร รวม 60 คน 3 วัน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 
บาท 

  10,800 
การสนับสนุนจาก PERCH 

และสถานวิจัยเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการด้าน
นวัตกรรมทางเคม ี

6. ค่าอาหารกลางวัน ผูเ้ข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ และ
วิทยากร รวม 60 คน 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 120 บาท 

  21,600 
การสนับสนุนจาก PERCH 

และสถานวิจัยเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการด้าน
นวัตกรรมทางเคม ี

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)  12,000  บาท 35,400 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

(ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักวิทยากร) 
47,400  บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ส ารวจความสนใจของนักวิจัย 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ

ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดต่อวิทยากร 
2. ประชาสมัพันธ์ เตรียมเอกสาร สถานท่ี 
3. ด าเนินการจัดประชุม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ด าเนินการประเมินผลจากผู้เข้าร่วม
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
รายงานผลการประเมินโครงการในท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ
เภสัชศาสตร ์

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   10-14 มีนาคม 2557      
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  นักวิจัย อาจารย์  นิสิตบัณฑิตศึกษา และ  นักวิทยาศาสตร์ได้ความรู้ ในด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
metabolomics 

11.2  นักวิจัย อาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การวิจัยด้าน metabolomics  

11.3  มีเครือข่ายความร่วมมือในการท างานวิจัยด้าน metabolomic ทั้งระหว่างนักวิจัยในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
.มีผู้ร่วมโครงการไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 80 

ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 จาก 5 
 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1, 4.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน 
14.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และจดัท ารายงานโครงการฯ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานต่อคณะฯ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.307 
    ชื่อโครงการ โครงการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (GCP) 
            โครงการเดมิ/ต่อเนือ่ง       โครงการใหม ่
 (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.309) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
             การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
             การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลติบณัฑิต              การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.1 มาตรการ 1.1.3)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง   (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)                     

  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที ่3.2  มาตรการที่ 3.2.2   
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  มี        ไม่ม ี

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ
4.2 ผู้รับผิดชอบ         ผู้อ านวยการสถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    

      โทร. 055-968635 
4.3 ผู้ประสานงาน       เจ้าหน้าท่ีสถานวิจยัเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                     

      โทร. 055-968801 055-968655 
 5. หลักการและเหตุผล 

 สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภัณฑ์ธรรมชาติ  เป็นห้องปฏิบัติการด้านเครื่องส าอาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นห้องปฏิบัติการส าหรับงานวิจยั  การเรียนการสอน และงานบรกิารวิชาการแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั   การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีด ี(Good Clinical Practice: GCP) เป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรม  
และด้านวิชาการ ส าหรับใช้ในการวางรูปแบบ การด าเนินงาน การบนัทึกข้อมูล และการเขียนรายงาน 

การศึกษาวิจัยในมนุษย์การปฏิบตัติามเกณฑ์มาตรฐานน้ีเป็นการรับประกันต่อสาธารณชน ว่าสิทธิความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมคัรไดร้ับการคุ้มครอง ตามหลักกรแห่งค าประกาศเฮลซิงก ิ(Declaration of Helsinki) 
และผลการวิจัยทางคลินิกเชื่อถือได้ ซึ่งแนวปฏิบัตินี้พัฒนาขึ้นโดยพจิารณาจากการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีที่ใช้อยู่ใน
สหภาพยโุรป ญีปุ่่น และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแนวปฏิบัตจิากประเทศออสเตรเลยี แคนาดา กลุ่มประเทศนอร์ดิคและองค์กร
อนามัยโลก 

การด าเนินการวิจัยเพื่อยื่นเสนอขอ้มูลทางคลินิกต่อหน่วยงานควบคมุระเบยีบกฎหมาย ควรยึดตามแนวปฏิบัตินี้ 
หลักการที่ก าหนดในแนวปฏิบัตินีอ้าจน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบตัิการทางคลินิกของสถานวิจยัเครือ่งส าอางฯ และเป็น
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ประโยชน์ดา้นความปลอดภยัของอาสาสมัคร และยื่นรบัรองมาตรฐานการปฏิบตัิการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical 
Practice: GCP)  
   ดังนั้นทางหน่วยงานจึงเห็นความส าคัญในการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิจยัทางคลินิกท่ีดี 
(Good Clinical Practice: GCP) เพื่อท่ีจะได้น ามาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของตน ให้เป็นที่ยอมรับและนา่เชื่อถือ  
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อใหส้ถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีการด าเนินงานเข้าสู่มาตรฐานสากล GCP 
6.2 เพื่อยกระดับงานวิจัยของสถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภณัฑธ์รรมชาติใหม้ีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นท่ี 
     ยอมรับในระดับสากล 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 

      7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........5...........คน  ประกอบดว้ย 
       นิสิต    จ านวน......................คน 
       อาจารย์/บุคลากร    จ านวน.........5...........คน 
    อื่น ๆ     จ านวน......................คน 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมโดยการให้บุคลากรเข้าอบรม ศึกษา ดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท า

การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีด ี(Good Clinical Practice: GCP) 
 2)  จัดเตรียมเอกสารตามมาตรฐาน GCP   
 3)  ด าเนินการร้องขอให้หน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Good Clinical Practice: GCP) เข้ามาตรวจเพื่อรับรอง

มาตรฐาน 
      7.3 การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี
  มี   โดย    เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
            เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามัน 
  
8. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณทั้งสิ้น  75,000  บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
เงินรายได้สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  จ านวน 75,000  บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
 

1. ค่าจัดอบรมคณะท างาน (นักวิจัย เจ้าหน้าที่และผูส้นใจ)   20,000 บาท 
2.ค่าลงทะเบียนการประชุม / อบรม ค่าท่ีพัก เบี้ยเลี้ยง เดินทาง   42,000 บาท 
3.ค่าพัฒนาห้องปฏิบัติการใหไ้ด้มาตรฐาน  
(วัสดุอุปกรณ์, การจดัท าเอกสาร) 

 
 10,000 บาท 

4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   3,000 บาท 
รวม   75,000 บาท 

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผน (P) 
แต่งตั้งคณะท างาน และจัดอบรม
คณะท างานเพื่อให้ทราบมาตรฐาน GCP
และขั้นตอนการขอรับการรับรอง
มาตรฐาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดให้คณะท างานศึกษาดูงานจาก

หน่วยวิจัยอื่น ๆ ที่ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐาน (ขั้นตอนเตรยีมความพร้อม) 

            

2. อบรมนักวิจัยด้านเครื่องส าอางและ
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏบิัติการวจิัยทางคลนิิก
ที่ด ี(Good Clinical Practice: GCP) 

            

3. จัดท าการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิท่ีดี 
(Good Clinical Practice: GCP) 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
  - 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   เดือนตุลาคม 2556–กันยายน 2557   
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ        

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ได้สถานเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีการด าเนินงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice: GCP) 

11.2 ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการใช้สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ า

กว่า 3 คน 
2. คู่มือความรูเ้กี่ยวกับเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการวจิัยทางคลินิกท่ีด ี
(Good Clinical Practice: 
GCP) 1 เล่ม 

ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการ
ปฏิบัติการวจิัยทางคลินิกท่ีด ี
(Good Clinical Practice: 
GCP) จากการประเมินไม่ต่ ากว่า 
3.5 คะแนน จาก 5 คะแนน 

การจัดโครงการ
เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1, 4.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุก ๆ 3 เดือน 
14.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานต่อคณะฯ 

 
15. (ส าหรับโครงการเดิมหรือต่อเนื่องจากปีที่แล้ว) ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจากผล
ประเมินโครงการปีที่แล้ว) 
 โครงการ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีด ี(Good Clinical Practice: GCP) ได้ด าเนินการมาแล้วส่วนหน่ึงแต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ ซึ่งการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลา ท้ังในด้านการจดัท าเอกสารและการจดัเตรียมสถานท่ี
ห้องปฏิบัติการ จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการต่อเนื่อง 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 

1. หน่วยงานที่ให้การอบรมในด้านนี้ยังมีน้อย ท าให้การ
เข้ารับการฝึกอบรมไมเ่ป็นไปตามแผนวางไว ้

1. อาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์พิเศษมาเป็นวิทยากร
ให้การฝึกอบรมที่สถานวิจัยฯ 

2. ระยะเวลาที่หน่วยงานให้การฝกึอบรมอาจไม่ตรงกับ
วันท่ีทางโครงการสะดวกเนื่องจากติดภารกิจอื่นๆ 

2. ควรมีการก าหนดวันเวลาเข้ารับการอบรมที่แน่นอนลงใน
แผนปฏิบัติการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริการวชิาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนและสังคม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.401 
  ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการท างานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2557  
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 56  ภ.406) 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการ 1.4.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที ่4.1  มาตรการที่  4.1.1, 4.1.2   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
           มี     ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม ..1... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......230.......คน 
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3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2556 
      ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น การประชุมวิชาการและพัฒนางานวิจัจากงานประจ า 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ ........................................ 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ .......... บาท/ ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์ .......... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ......... 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ...200........ หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ทุกโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัย 

 ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 
3.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจยั   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 



 

 

 
366 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม  โทร. 1841 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายธเรศ แก้วบวรรัตน์ หัวหน้างานกิจการนิสิตฯ  โทร. 3665 
  นางสาวศรีสัจจา เปาจีน เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป กิจการนิสิตฯ โทร. 3701 

  
5. หลักการและเหตุผล 
 วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลจะต้องให้บริการในด้านการรักษาร่วมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้ับการ
รักษาท่ีดีที่สุด เภสัชกรจึงไมเ่พียงแต่จัดให้มีบริการต่างๆ ด้านเภสัชกรรมเท่าน้ัน แต่จะต้องให้ความส าคัญและสนใจต่อ
ผลลัพธ์ของการให้บริการและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วย ปัจจัยหลักของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลจึงประกอบด้วย (1) 
ความเป็นผู้น าและการบริหารจดัการงานเภสัชกรรม (2) การให้บริการเภสัชสนเทศและการศึกษาด้านยา (3) การส่งเสรมิ
การใช้ยาอย่างเหมาะสม (4) การกระจายและควบคมุยา (5) อุปกรณ์ สถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก (6) การศึกษาวิจัย  
 เนื่องจากขอบเขตของการให้บริการด้านเภสัชกรรม มีขอบเขตที่กว้างขวางและแปรผันไดม้าก ข้ึนกับความ
ต้องการในการรับบริการของผู้ป่วย โดยปัจจยัต่างๆ เหล่านี ้จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผลลัพธ์ในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วย ดังนั้น สมรรถนะการท างานสนับสนุนของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจึงมคีวามส าคัญมาก โดยผลจากการส ารวจหัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทุกระดับเมื่อปีงบประมาณ 2555-2556 พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยและสนบัสนุนให้มีการ
ประชุมวิชาการเพื่อเพิม่สมรรถนะการท างานให้กับเจ้าพนักงานเภสชักรรม และการประชุมวิชาการฯ ครั้งท่ี 1 ใน
ปีงบประมาณ 2556 ไดร้ับความสนใจเป็นอย่างมากและการประเมนิพบว่าต้องการให้มีการจดักิจกรรมวิชาการส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายนี้อย่างต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นครัง้ที่ 2 เพื่อให้เจ้า
พนักงานเภสัชกรรมสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการดา้นเภสัชกรรม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งในด้านวจิัยและการสร้างเสริมความรู้ใหม่ๆ ในการสนับสนุนการท างานของฝา่ยเภสัชกรรม 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1   เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินงานโดยคณะเภสัชศาสตร์ ในการส่งเสรมิสมรรถนะการท างานเจ้าพนักงาน    
เภสัชกรรมโรงพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

6.2   เพื่อเกิดการถ่ายทอดความรูจ้ากอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และนักวิชาการในวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่มีมาตรฐาน 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........230.............คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน...........-...........คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน...........30...........คน 
    อื่นๆ ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน............200..........คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 1. ประชุมวิชาการ บรรยาย การฝกึปฏิบัติการเฉพาะความช านาญทีส่นใจ โดยจดัการประชุมจ านวน 3 
      ครั้ง/ปี (ก าหนดวันและสถานท่ีรอการส ารวจยืนยันและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานและความคิดเห็นของผูเ้ข้าร่วมประชุมเพื่อน าไปพัฒนาการ
ท างาน 

 3. ฝึกการเขียนรวบรวมผลงานและการวิจัยจากการท างานเพื่อการน าเสนอต าแหน่งในหน้าท่ี   
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 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อืน่ๆ (ระบุ)  ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหารและอาหารว่าง/ค่าที่พัก 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 600,000บาท (หกแสนบาทถ้วน) ดังนี ้ 
  เงินรายไดค้่าลงทะเบยีน จ านวน 200 คน คนละ 3,000 บาท รวม 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) หักให้
มหาวิทยาลยั 10% คงเหลือ 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมา
ณรายได้ 

แหล่งอื่น ค่าลงทะเบียน 
3,000 บาท/คน 

* 200 คน (600,000 บาท) 
 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร    50,000 
2. ค่าเดินทางวิทยากรและผู้ประสานงาน    70,000 
3. ค่าท่ีพักวิทยากรและผู้ประสานงาน    60,000 
4. ค่าอาหารและอาหารว่าง    180,000 
5. ค่าห้องประชุมและสถานท่ีจัดกจิกรรม    20,000 
6. ค่ากระเป๋าท่ีระลึกและวสัดุที่ระลึกงานประชุม   30,000 
7. ค่าเอกสารประกอบการประชุม   30,000 
8. ค่าวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร ์   10,000 
9. ค่าวัสดุใช้สอย ค่าไปรษณีย์อากร ค่าโทรศัพท์ประสานงาน 
และอื่นๆ 

  10,000 

10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   20,000 

11. ค่าจ้างผู้ช่วยประสานงานโครงการ    60,000 
12. ค่าเงินอุดหนุนมหาวิทยาลยันเรศวร (10% ของเงินรายได้
จากงานบริการวิชาการ) 

  60,000 

รวม   600,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 600,000บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
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 9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการฯ และผูร้ับผิด ชอบ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประชุมคณะกรรมการฯ และผูร้ับผิด ชอบ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับแผนและข้อเสนอแผนกิจกรรมในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม พิษณุโลกต่างจังหวัด (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

  คร้ังท่ี 1 วันท่ี 18-20 พฤศจิกายน 2556 ทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ 
  คร้ังท่ี 2 วันท่ี 19-21 มีนาคม 2557 ที่พัทยา จังหวัดชลบุร ี
  คร้ังท่ี 3 วันท่ี 19-21 พฤษภาคม 2557 ที่กรุงเทพฯ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับองค์ความรู้ใหม่ ทันสมัย ด้านการท างานท่ีเกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม 
 11.2  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์จากการท างานทางด้านเภสัชกรรม 
             
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

ผลประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
 - เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจดัโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                   ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบุไมต่่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่..8,..18  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 กรรมการด าเนินการ ประชุมติดตามการด าเนินงาน อย่างน้อย 3 ครั้ง ส าหรับการเตรียมการ, ระหว่างการ
ด าเนินการ, และสรุปผลการด าเนนิการ  

14.2 รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร ์ในรอบการติดตามผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 (รอบไตรมาส)      
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15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ผู้เข้าร่วมประชุมต่างจังหวัดมักสับสนการประสานงาน
ลงทะเบียน การจองห้องพัก และการเดินทาง 

การประสานงานลงทะเบียน การจองห้องพัก และการเดินทาง
ควรให้รายละเอยีดที่ชัดเจนไปในจดหมายประชาสมัพันธ์เลย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.402 
  ชื่อโครงการ        โครงการประชุมสัมมนาเพื่อประกนัคุณภาพและสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง         โครงการใหม ่
   (รหัสโครงการเดิม ตามแผนฯ 56  ภ.408)    
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ท่ี 4.5 มาตรการ 4.5.3)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 กลยทุธ์ที ่ 4.1, 4.4  มาตรการที่  4.1.1, 4.1.2, 4.4.1   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี   ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......230.......คน 
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3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2556 ระบุรายละเอยีด
กิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ประชุมพัฒนาโครงการบริการวิชาการ 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ 100% 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ...........บาท/ ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์ ........... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) .............. 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ .....1..... หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน หน่วยบริการวิชาการ งานกิจการนิสติและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
 

 ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัยระบุช่ือโจทย์วิจยั ........................................................................ 

3.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจยั   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
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ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม  โทร. 1841 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายธเรศ แก้วบวรรัตน์ หัวหน้างานกิจการนิสิตฯ  โทร. 3665 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

 งานบริการวิชาการสู่สังคมเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นผู้น าและมีความช านาญด้านยาและ
เครื่องส าอางจะเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมความช านาญด้านวิชาชีพให้แก่อาจารย์และนิสติ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่และประเทศ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ สามารถช้ีน าแก้ปัญหา และให้ค าปรึกษาแก่
ชุมชน ดังนั้น การให้บริการวิชาการแก่สังคมจึงต้องมีการจดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องผ่านผู้ประสานของ
คณะ ด้วยกระบวนการท างานประกันคุณภาพ กิจกรรมสนับสนุนการถ่ายทอดและประชาสัมพันธผ์ลงาน การมอบรางวัล
และเกียรติบตัรเชิดชูสนับสนุนผู้รบัผิดชอบโครงการบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ที่มผีลการด าเนินงานดีเด่น 
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการดแูลยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแกส่ังคมของคณะฯ 
จึงเห็นความส าคัญของการจดัโครงการสนับสนุนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ เพื่อให้มีความพร้อมใน
การส ารวจความต้องการของชุมชนส าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานให้อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นิสิต และผูเ้กีย่วข้อง สามารถพบปะ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น ตดิตามความก้าวหน้าทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งใน
ด้านการท างานและการสร้างเสรมิความรู้ใหม่ๆ  ในการสนับสนุนการท างานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณต่อไป
จะพัฒนาไปสู่การร่วมประชุมสญัจรและร่วมสร้างเครือข่ายในการจดักิจกรรมของคณะเภสัชศาสตรร์่วมกับชุมชน องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อจัดกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจดักิจกรรม
บริการวิชาการทั้งการวางแผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณ การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และการ
ถ่ายทอดผลงานเพื่อน าไปสู่การปฏบิัติที่เป็นมาตรฐาน 

6.2 เพือ่จัดหาข้อมลูและเปิดโอกาสสนบัสนุนเพิ่มให้เกดิการจดักิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจยั และการท านบุ ารุงศิลปและวัฒนธรรมที่ดีงาม 

6.3 เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ผลงานบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........30.............คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน...........-...........คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน...........25...........คน 
    อื่นๆ ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน............5..........คน 
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      7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) กิจกรรมอบรมประชุมสมัมนาส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการประกันคณุภาพกิจกรรมบริการวิชาการ 
2) กิจกรรมการร่วมประชุมสัญจรและร่วมสร้างเครือข่ายในการจดักิจกรรมของคณะเภสัชศาสตรร์่วมกับชุมชน 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ 
3) 3. กิจกรรมการส ารวจข้อมูลและพื้นที่ท่ีมีความต้องการงานบริการวิชาการประเภทต่างๆ เพื่อจดักิจกรรมที่ 
 สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
4)  กิจกรรมสนับสนุนการถ่ายทอดและประชาสมัพันธ์กิจกรรมและผลงานบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ 
5)  กิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูสนับสนุนผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ที่

มี 
 ผลการด าเนินงานดีเด่น 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี         

 มี     โดย  เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
                   เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามนัรถ 
                  ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
                  อื่นๆ (ระบุ) ..............ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหารและอาหารว่าง/ค่าที่พัก
............................................. 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 70,000บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ดังนี ้

รายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของสังคม) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

 
1. กิจกรรมอบรมประชุมสมัมนาส่งเสริมความรู้และความเข้าใจฯ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าเบี้ยเลี้ยง                 2,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                                             3,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                                           1,000 บาท
ค่าอาหารและอาหารว่าง                                         2,000 บาท 
ค่าเดินทางวิทยากร/ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง     2,000 บาท 
ค่าที่พักประชุม /ค่าห้องประชุมและอุปกรณ์ในการประชุม  5,000 บาท 

 15,000  

2.กิจกรรมการร่วมประชุมสัญจรและร่วมสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมฯ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าเบี้ยเลี้ยง                 3,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                                             2,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                                         4,000 บาท 
ค่าเดินทางวิทยากร/ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง     4,000 บาท 
ค่าที่พักประชุม /ค่าห้องประชุมและอุปกรณ์ในการประชุม 4,000 บาท 
ค่าวัสดไุปรษณีย์และค่าโทรศัพท์                                1,000 บาท 

 18,000  
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ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

 
3. กิจกรรมการส ารวจข้อมูลและพื้นที่ท่ีมีความต้องการงานบริการวิชาการฯ  
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าเบี้ยเลี้ยง                 2,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                                             3,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                                         3,000 บาท 
ค่าเดินทางวิทยากร/ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง     2,000 บาท 

 10,000  

4. กิจกรรมสนับสนุนการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน
บริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร ์
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าเบี้ยเลี้ยง                 3,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                                             4,000 บาท 
ค่าเดินทางวิทยากร/ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง     5,000 บาท 
ค่าที่พักประชุม /ค่าห้องประชุมและอุปกรณ์ในการประชุม 4,000 บาท 
ค่าวัสดไุปรษณีย์และค่าโทรศัพท์                                1,000 บาท 

 17,000  

5. กิจกรรมมอบรางวัลและเกียรตบิัตรเชิดชูสนบัสนุนผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ค่าตอบแทน (200 บาท/วัน/คน) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าเบี้ยเลี้ยง                 1,000 บาท 
ค่าวัสด ุ                                                             1,000 บาท 
ค่าอาหารและอาหารว่าง                                         3,000 บาท 
ค่าเงินรางวัล                                                       5,000 บาท 

 10,000 
 
 

 

รวม  70,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 70,000บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติฯ และผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับแผนและข้อเสนอแผนกิจกรรมในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/จังหวัดใกล้เคียง/สถานท่ีแข่งขันหรอืศึกษาดูงาน 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  โครงการบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตรส์ามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อยา่งแท้จริง และมี

การจัดกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
11.2  ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนของคณะฯ 

       
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

ผลประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่..8, 18 ...............   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1  กรรมการด าเนินการ ประชุมติดตามการด าเนินงาน อย่างน้อย 3 ครั้ง ส าหรับการเตรียมการ, ระหว่างการ
ด าเนินการ, และสรุปผลการด าเนนิการ  

14.2 รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร ์ในรอบการติดตามผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 (รอบไตรมาส)      
   

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
 การประชาสัมพันธ์โครงการช้ากว่าแหล่งหรือ
มหาวิทยาลยัอื่น ท าให้มีผูส้นใจที่ไม่ไดเ้ข้าร่วมการประชุม
จ านวนมาก 

การประชาสัมพันธ์ต้องเริม่ท าตั้งแต่เนิ่นๆ และส่งย้ าเตือน
หลายๆ ครั้ง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.403 
  ชื่อโครงการ   โครงการ หนึ่งศตวรรษวิชาชีพเภสชักรรมไทยความก้าวหน้าในการตดิตามอาการไม่พึงประสงค์จาก

 การใช้ยา สมุนไพร และผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
      โครงการเดมิ/ต่อเนื่อง     โครงการใหม ่
  (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 .....)     
       
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการ 1.4.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยทุธ์ที ่ 4.1  มาตรการที่  4.1.2   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  
 3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             มี     ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......230.......คน 
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3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย   (โปรดใส่เครื่องหมาย 
 ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 
 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 
 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 
 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2556 
    ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนือ่งที่เกิดขึ้น การประชุมวิชาการและพัฒนางานวิจัจากงานประจ า 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 
 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 
 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 
 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 
 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 
 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ..........บาท/ ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ........ 
 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ......... 
 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ...200........ หน่วยงานหรือชุมชน            

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ทุกโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัย 

     ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 
14.2.1 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจยั   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม  โทร. 1841 
4.4  ผู้ประสานงาน   นายปวีณ เทพอุโมงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป โทร 3650 
  นายธเรศ แก้วบวรรัตน์ หัวหน้างานกิจการนิสิตฯ  โทร. 3665 

 5. หลักการและเหตุผล 
 วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์แผนปัจจุบันได้ถือก าเนิดขึ้นเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจา้อยู่หัว โดยพระด าริของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณโุลกประชานารถท่ีทรง
ประทานให้แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรได้ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่องระเบียบการจดั
นักเรียนแพทย์ผสมยา พ.ศ. 2457 ตั้งไว้แต่ วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2456  และด าเนินการจดัตั้ง “แผนกแพทย์ปรุงยา 
โรงเรียนราชแพทยาลยั” หลักสตูร 3 ปี เป็นแห่งแรกในกรุงสยาม โดยเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2457 
เมื่อส าเร็จการศึกษาจะไดร้ับประกาศนียบัตรจากกระทรวงธรรมการให้เป็นแพทย์ปรุงยา ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นคณะ
เภสัชศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาระบบยา แก้ไขปัญหาดา้นยาและสุขภาพของสังคมไทยอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา  
 วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์จะด าเนินครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2556 การพัฒนาทางวิชาการและ
เทคโนโลยีทางด้านเภสัชศาสตร์เปน็อย่างมาก ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่มีบทบาทเพิ่มมากข้ึน
ในหลายๆ ด้าน เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาระบบยาและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศท่ีซับซ้อนขึ้นเป็นล าดับ ตลอดจน
เป็นแกนหลักในการพัฒนาเภสัชภณัฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพแผนปัจจุบันและแผนไทย การดูแลรักษาผู้ป่วยและแก้ไขปญัหา
การใช้ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพต่างๆ ที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย/ผู้บริโภค จากรายงานการประชุมวิชาการงานเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑส์ุขภาพ พบว่า การด าเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภยัด้าน ผลติภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเฝ้า
ระวังความปลอดภัยผลิตภณัฑส์ุขภาพทุกชนิด ได้แก่ ยา อาหาร วัตถุเสพติด เครื่องส าอาง เครือ่งมือแพทย์ และวัตถุ
อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน พบว่า มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ ปีละประมาณ 40,000 ฉบับ และมีแนวโน้มมากขึ้น
เรื่อยๆ และมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต เช่น อาการสตีเวนส ์ จอห์นสัน ซินโดรม 
(Stevens-Johnson syndrome) ได้ ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เกดิได้หลายอยา่ง เช่น พันธุกรรม 
สิ่งแวดล้อม โรคระบาดต่างๆ ฤทธิ์ของยา เช่น ยารักษาวัณโรคที่มผีลต่อตับ ยาโคลชิซินท่ีผู้ป่วยในประเทศไทยเมื่อใช้จะเกดิ
ภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นแดง พุพอง โดยสัญญาณแรก คือ เกิดผื่นท่ีรมิฝปีาก จากนั้นจะลามไปท่ีอวัยวะอืน่ เช่น ตา จนท าให้เกิด
อาการสตเีวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม ท าให้เสี่ยงเสียชีวิตในท่ีสดุ ซึ่งรายงานผู้ป่วยท่ีเกิดอาการไม่พึงประสงค์มากจนตดิล าดับ 1
ใน 10 ของโลก การศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ยาดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุว่าอาการรุนแรงเกดิจากอะไร เพราะอาการ
เหล่านี้จะเกิดกับผู้ป่วยคนไทย และเอเชีย แต่กลับไม่พบในชาวยุโรป จึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากพันธุกรรมของชาว
เอเชียท าให้เกิดผลข้างเคียง โดยในรอบ 10 ปี มีรายงานว่าพบผู้เสยีชีวิตจากเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ของยาโรคเกาต์ 1 
ราย และยังไม่สามารถติดตามอาการไมไ่ด้อีก 9 ราย และโรควณัโรคพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต 33 ราย อาการดังกล่าวสามารถ
ระงับได้ โดยการหยุดใช้ยาจนกว่าอาการจะหาย และกลับมาใช้ใหม ่ สลับกับการหยุดใช้ เนื่องจากยังไม่มียาอื่นทดแทน จึง
จ าเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวต่อไป 
 งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ซึ่งเป็นผูร้ับผดิชอบในการดูแล
ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแกส่ังคมของคณะฯ จึงจัดกิจกรรมนีเ้พื่อเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โดย
ใช้ความช านาญด้านวิชาชีพให้แก่อาจารย์และนิสติเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิน่และประเทศ เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ สามารถช้ีน าแก้ปัญหา และให้ค าปรึกษาแก่ชุมชน ซึ่งจากรายงานดังกล่าวท าใหม้ีการเตือนภัยแก่บุคลากรทาง
การแพทย์และผู้บรโิภค รวมทั้งปรบัระบบการก ากับดูแลเกี่ยวกับผลติภัณฑ์นั้นๆ 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินงานโดยคณะเภสัชศาสตร์ ในการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์และนักวิชาการในวิชาชีพเภสัชกรรมไปสู่ชุมชนเพื่อสร้างความรู้และความเข้มแข็งของชุมชนใน
การใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมและการสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่ใช้ยา 
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6.2 เพื่อให้เกิดกจิกรรมบริการวิชาการในการถ่ายทอดคามรู้ทีต่อบสนองต่อความต้องการของชุมชนที่บูรณาการกับ 
     การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........250.............คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน...........30...........คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน...........20...........คน 
    อื่นๆ ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน............100..........คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

4) กิจกรรมประชุมแผนปฏิบตัิงานและการตดิตามประเมินผลด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. กิจกรรมประชุมวิชาการส าหรับศิษย์เก่าและเภสัชกรผูส้นใจ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ..............ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหารและอาหารว่าง/ค่าที่พัก............................................. 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 600,000บาท (หกแสนบาทถ้วน) ดังนี ้

เงินรายได้ค่าลงทะเบียน จ านวน 200 คน คนละ 3,000 บาท รวม 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) หักให้
มหาวิทยาลยั 10% คงเหลือ 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น  
(ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน 
* 200 คน = 600,000 บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร    20,000 
2. ค่าเดินทางวิทยากรและผู้ประสานงาน    50,000 
3. ค่าท่ีพักวิทยากรและผู้ประสานงาน    20,000 
4. ค่าอาหารและอาหารว่าง    280,000 
5. ค่าห้องประชุมและสถานท่ีจัดกจิกรรม    20,000 
6. ค่ากระเป๋าท่ีระลึกและวสัดุที่ระลึกงานประชุม   40,000 
7. ค่าเอกสารประกอบการประชุม   20,000 
8. ค่าวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร ์   10,000 
9. ค่าวัสดุใช้สอย ค่าไปรษณีย์อากร ค่าโทรศัพท์
ประสานงาน และอื่นๆ 

  10,000 

10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   34,000 
11. ค่าตอบแทนผู้ประสานงานโครงการ   36,000 
12. ค่าเงินอุดหนุนมหาวิทยาลยันเรศวร (10% ของเงิน
รายได้จากงานบริการวิชาการ) 

  60,000 

รวม   600,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 600,000บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการฯ และผูร้ับผิด ชอบ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประชุมคณะกรรมการฯ และผูร้ับผิด ชอบ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ปรับแผนและข้อเสนอแผนกิจกรรมในปีต่อไป 

            

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม พิษณุโลกต่างจังหวัด (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

  คร้ังท่ี 1 วันท่ี 20-22 พฤศจิกายน 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  คร้ังท่ี 2 วันท่ี 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จังหวัดพิษณุโลก 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โครงการบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตรส์ามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง และมี
การจัดกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
             

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

ผลประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ : 
-เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการ ใหร้ะบไุม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่..8, 18 ...............   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
14.1 กรรมการด าเนินการ ประชุมติดตามการด าเนินงาน อย่างน้อย 3 ครั้ง ส าหรับการเตรียมการ, ระหว่างการ

ด าเนินการ, และสรุปผลการด าเนนิการ        
14.2 รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร ์ในรอบการติดตามผลการด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 (รอบไตรมาส)      
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15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ
ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

1. รหัสโครงการ ภ.404 
  ชื่อโครงการ ประชุมวิชาการเภสัชกรชุมชน 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง        โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56) 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4 .มาตรการ 1.4.3)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการ 3.1.4)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4, 5  กลยุทธ์ที ่ 4.2, 5.1  มาตรการที่ 4.2.1, 5.1.3   
    3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี       ไม่ม ี  

3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี       ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......30.......คน 

 

 
3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนนิสิตที่ลงฝึกงาน ......6......... คน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มกีารบูรณาการ .....1.... วิชา ระบุรายชื่อวิชา Community Pharmacy clerkship 
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 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 
      ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ 100% 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ...........บาท/ ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์ ....... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) .......... 
 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ .....1..... หน่วยงานหรือชุมชน  ระบุช่ือ

หน่วยงานหรือชุมชน ชมรมเภสัชกรพิษณุโลก 
3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีต่อการบรูณาการด้านการเรียนการสอน ระดับดหีรือดมีาก 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัย 

       ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 
3.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
  ด้านผลิตบณัฑิต   
  ด้านการวิจัย   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง 1 วิชา ระบุรายวิชา Community Pharmacy clerkship (ท่ีเกิด

การน าผลการบรูณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1  ผู้ก ากับดูแล  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  โทร. 055-302093 
4.4  ผู้ประสานงาน   คุณนพนันท์ บ่อแกว้  โทร. 055-302093 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์เป็นหน่วยงานในก ากับคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากงานบริการ
เภสัชกรรมแก่ชุมชน งานสนับสนนุวิชาการโดยการจัดประชุมวิชาการส าหรับเภสัชกรชุมชนจะเป็นการให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะของเภสัชกรในการให้บริการเภสัชกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และคณะเภสัชศาสตร์ได้ผลิตบณัฑิตอย่างต่อเนื่อง ศิษย์เก่า
คณะเภสัชศาสตร์ส่วนหน่ึงได้เข้ามามีบทบาทในวิชาชีพโดยให้บริการวิชาชีพในร้านยา  การจัดประชุมวชิาการจึงเป็นการ
สนับสนุนวิชาการให้กับศิษย์เก่ารวมถึงเภสัชกรในชุมชน และส่งผลให้เกิดการให้บริการเภสัชกรรมทีด่ตี่อชุมชน   
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับงานบริการเภสัชกรรมให้กับเภสัชกรชุมชน 
6.2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรชุมชนและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเ้คียง 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.........30......คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน......................คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.........10..........คน 
    เภสัชกรทั่วไป  จ านวน.........10..........คน 
   เภสัชกรศิษย์เก่า ม.น. จ านวน.........10..........คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

ก าหนดหัวข้อและจัดประชุมวิชาการ ทุก 3 เดือน และประชาสัมพันธ์แก่เภสัชกรในพื้นทีเป้าหมาย 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 

    ไม่ม ี  มี     
  โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
          เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
         ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
          อื่นๆ (ระบุ) ค่าอาหารว่าง 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณทั้งสิ้น   20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้

             ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น เงินรายได้สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
และจากการสนับสนนุของ

องค์กรภายนอก 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 600บาทx3ช่ัวโมงx4ครั้ง   7,200 
2. ค่าอาหารว่าง 50บาทx30คนx4ครั้ง   6,000 
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานนอกเวลา 420บาท x       

2 คน x 4ครั้ง 
  3,360 

4. ค่าวัสด ุ   3,440 
รวม   20,000 

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 20,000  บาท (สองหมืน่บาทถ้วน) 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ก าหนดหัวข้อประชุมและประชาสมัพันธ์โครงการแก่ 
เภสัชกรในจังหวัดพิษณุโลกและจงัหวัดใกล้เคียง 

 
 
           

           

ขั้นด าเนินการ (D)  
จัดประชุมวิชาการ ณ สถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
สรุปผลการประชุมและประเมินผลความพึงพอใจ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
ทบทวนผลการประเมินเพื่อปรับหวัข้อและรูปแบบประชุม 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  วันอาทิตย์ ทุก 2 เดือน เวลา 9.00-12.00น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เภสัชกรชุมชนท่ัวไปและศิษย์เก่าได้รับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในงานบริการเภสัชกรรมชุมชน และน าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ในงานประจ า          
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

- ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ 
ไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก 5 คะแนน 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ  หากวัดจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ให้ระบุไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ  หากวัดจากความส าเร็จของการจดัโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของผู้เข้าร่วม   
 โครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 8, 18 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่ ................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 ประเมินผลงานประชุมทุกครั้งท่ีจัดประชุม และน าข้อมลูมาวางแผนการประชุมในครั้งถัดไป 
14.2 สรุปผลการด าเนินการหลังสิน้สุดโครงการ (เดือนกันยายน) 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
เภสัชกรอาจสนใจเข้าร่วม เนื่องจากติดภารกิจร้านยา จัดขอหน่วยกิต CPE เพื่อเป็นแรงจูงใจ  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.405 
  ชื่อโครงการ   โครงการร้านยาร่วมสร้างเสริมสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมในชุมชน 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง        โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 .........................) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
      การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.3)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที ่4.2, 4.4 มาตรการที่ 4.2.1, 4.4.1  
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี                 ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี     ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......30.......คน 

 

 
3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนนิสิตที่ลงฝึกงาน ......6......... คน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มกีารบูรณาการ .....1.... วิชา ระบุรายชื่อวิชา Community Pharmacy clerkship 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 
      ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ 100% 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ .............บาท/ ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์ ..... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) .......... 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ .....1..... หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ชมรมเภสัชกรพิษณุโลก 

3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีต่อการบรูณาการด้านการเรียนการสอน ระดับดหีรือดมีาก 

 อื่นๆ .................................................................... 
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ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ ............โจทย์วิจัย 
      ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 
3.4.5 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจยั   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง 1 วิชา ระบุรายวิชา Community Pharmacy clerkship (ท่ีเกิดการ

น าผลการบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  โทร. 055-302093 
4.4  ผู้ประสานงาน   ภญ.จีรยา ธูปมงคล  โทร. 055-302093 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

การเรยีนการสอนในหลักสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ ประกอบด้วยรายวิชาที่มีการมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้
และการเสริมสร้างทักษะในด้านตา่งๆ เพื่อใช้ประกอบการให้บริบาลเภสัชกรรม โดยรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การฝึกงาน
วิชาชีพเภสัชกรรม (Pharmacy Training) การฝึกงานเภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy Clerkship) เภสัชบ าบดั
ประยุกตส์ าหรับเภสัชศาสตร์ 1-4 (Applied pharmacotherapeutic 1-4) บทน าสู่ปฏิบัติการทางเภสชัศาสตร์ 
(Introduction to clerkships) บทบาทเภสัชกร (Pharmacists role) การสื่อสารเชิงวิชาชีพ (Professional 
communication) เป็นต้น นอกจากการเรยีนการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบตัิการในช้ันเรียนแลว้ การส่งเสริมการ
เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริงจะเปน็การเปิดโอกาสการเรยีนรู้และฝึกทักษะให้กับนิสิตโดยตรง ท้ังนี้คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร มีความพร้อมในด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการโดยการมีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชุน ซึ่งให้บริการโดย
เภสัชกร และคณาจารย์ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ตลอดเวลาท าการ อีกทั้งยังมีร้านยาอื่นๆที่ให้บริการโดยเภสัชกรชุมชน ซึ่ง
สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นแหลง่เรียนรู้ปญัหาในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้จากประสบการณ์
จริงในสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชุน รวมถึงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง โดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
ควบคู่ไปกับการฝึกให้บริการจริงจึงเป็นส่วนส าคญัในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนิสติเพื่อเสริมสร้างแนวคดิเรื่อง
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ และก่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมในชุมชน 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1  ให้บริบาลเภสัชกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในชุมชนโดยบูรณาการการเรียนการสอน 
6.2 พัฒนาบทบาทต้นแบบและแหล่งฝึกเภสัชกรรมปฐมภูมิเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแก่นสิิตเภสัชศาสตร ์
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7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น มากกว่า 20 ราย/กิจกรรมยอ่ย (5 กิจกรรม) ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน.......10...............คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.......10...............คน 
    อื่นๆ (ประชาชน)  จ านวน........80..............คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

กิจกรรมที่นสิิตด าเนินการภายใต้การดูแลของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรมย่อย 
o หิ้วตะกร้ายามาปรึกษาเภสัชกร 
o ใส่ใจผู้ใช้ยาโรคเรื้อรัง 
o จุดคัดกรองโรคและความเสีย่ง 
o เยี่ยมบ้านเยี่ยมชุมชน 
o เภสัชกรนเรศวรชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ 

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
    ไม่ม ี         
    มี     โดย  เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
              เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
              ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
              อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น เงินรายได้สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
และจากการสนับสนนุของ

องค์กรภายนอก 
1. ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใหร้าชการ 

- ค่าวิทยากร ไมเ่กินช่ัวโมงละ 600 บาท (3 ช่ัวโมง * 5 ครั้ง) 
- ค่า OT (วันปกติ) = 200 บาท / วัน (200*10คน*5ครั้ง) 
         (วันหยุด) = 420 บาท / วัน (420*10คน*5ครั้ง) 
- ค่าตอบแทนนิสิต วันละ 200 บาท (200*10คน*5ครั้ง) 

 

  
9,000 

10,000 
21,000 

 
 
 
 

10,000 

2. ค่าใช้สอย เช่น 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 
- ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวัน 70 

บาท*100คน*2ครั้ง) ฯลฯ 
 

   
5,000 
2,000 

18,000 
 

3. ค่าวัสดุ เช่น 
- วัสดุส านักงาน เช่น ถุงมือยาง แก้วพลาสติก mouth-piece 

กล่องจัดยา ฯลฯ 
- วัสดุเชื้อเพลิง 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

 10,000 
 

5,000 
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ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น เงินรายได้สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
และจากการสนับสนนุของ

องค์กรภายนอก 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
- วัสดุหนังสือวารสารและต ารา 
- วัสดุคอมพิวเตอร ์
- ค่าผลติน้ ายาอมบ้วนปากช่วยเลิกบุหรี่  

รวม  50,000 30,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) แปดหมื่นบาทถ้วน 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ก าหนดกิจกรรมและประสานเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์
สุขภาพชุมชน เทศบาลนครพิษณโุลก 

 

           

ขั้นด าเนินการ (D)  
ด าเนินกิจกรรมย่อยในสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรม
ชุมชน และนอกสถานท่ีตามทีไ่ด้ประสานเครือข่าย 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมย่อย 

            
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
น าผลการประเมินมาปรับแผนการด าเนินการครั้ง

ถัดไป 

            
 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม สอดแทรกในกิจกรรมประจ าในการให้บริการในสถานปฏิบตัิการเภสชักรรมชุมชน 
และตามช่วงกิจกรรมพิเศษ 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และสถานท่ี/หน่วยงานในชุมชน 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ผู้รับบริการในชุมชนไดร้ับแนวทางการดูแลตนเองเพื่อการสร้างเสรมิสุขภาพ 
11.2 บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกบัการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชน 
11.3 นิสิตได้ฝึกปฏิบัตเิรียนรู้ในสถานการณ์และสภาพปัญหาจริง 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้ารับบริการ / 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม >20 
ราย/กิจกรรมย่อย (กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน 1-2 ราย ต่อการ
ฝึกงานนิสิต 1 ผลัด) 

- ผู้รับบริการและนิสิตมี
ความพึงพอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.5 
จาก 5 คะแนน 
- ผู้รับบริการและนิสิตไดร้ับ
ความรู้ ไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก 5 
คะแนน 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                  ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบุไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 8, 18 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่ ................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 ประเมินผลกิจกรรมย่อยแตล่ะครั้ง และน าข้อมลูมาวางแผนการจัดครั้งถัดไป 
14.2 สรุปผลการด าเนินการหลังสิน้สุดโครงการ (เดือนกันยายน) 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
การติดขดัในด้านการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 

ประสานกับศูนย์บริการสุขภาพชุมชนมหานุภาพ เพื่อขอแผน
ด าเนินการและติดต่อเข้าร่วมในกจิกรรมที่ทางศูนยฯ์จัดไว้แล้ว 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.406 
  ชื่อโครงการ Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 6 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.217) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)  
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการ 2.2.3)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4, 2  กลยุทธ์ที ่4.4, 2.1   มาตรการที่ 4.4.1, 2.1.5   
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี     ไม่ม ี

3.4.2 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......200.......คน 

 

 
3.4.3  การบูรณาการโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย  (โปรดใส่เครื่องหมาย  

ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนนิสิตที่ลงฝึกงาน .....28.......... คน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มกีารบูรณาการ ......1... วิชา ระบุรายชื่อวิชา ผลิตภณัฑ์ธรรมชาตสิ าหรับเครื่องส าอาง 2 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 
 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เปน็โครงการบริการวิชาการทีด่ าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2556 
      ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น น าสมุนไพรมาเตรียมเป็นองค์ประกอบของเครื่องส าอาง โดยมีการ

ควบคุมคุณภาพ การเตรียมสารสกัดสมุนไพร การตั้งต ารับเครื่องส าอาง การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจ ุ และออก
ร้านแสดงนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางที่พัฒนาขึ้น 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนินโครงการ 100% 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............บาท/ ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์ ...... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) .......... 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.4.4 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ดีถึงดีมาก 

 อื่นๆ .................................................................... 
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ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัย 

      ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 
3.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจยั   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

ด้านการเรียนการสอน 
  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง ...1..... วิชา ระบุรายวิชา ผลติภณัฑ์ธรรมชาตสิ าหรับเครื่องส าอาง 

(ท่ีเกิดการน าผลการบูรณาการไปปรับปรุง) 
  จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบรุายวิชา ................................. 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท และ  ดร.ประภาพรรณ  เต็มกิจถาวร 
  ผู้ประสานงานรายวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องส าอาง 2  โทร. 055-961866 
4.4  ผู้ประสานงาน   นาง วิภาดา บุญส่งแท้ โทร. 055-963631 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องส าอาง 2 เป็นวิชาบังครับหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง จัดอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ เน้นการศึกษาสารทุติยภูมิจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ไกลโคไซต์  
แอลคาลอยด์  เทอร์ปินอยด์  และโพลีฟีนอล  ในเรื่องของแหล่งที่มา คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี  ฤทธิ์ทางชีวภาพความ
เป็นพิษ  และการน ามาใช้ในทางเครื่องส าอาง  ฝึกปฏิบัติการสกัด  และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางเคมีและกายภาพ  
พื้นฐานการผลิตการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ท้ังภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ 

เพื่อตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทยและสร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตั้งแต่การริเริ่มเลือกสมุนไพรและศึกษาข้อมูล  กระบวนการสกัด  กระบวนการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  จนถึงการน าเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภค  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จัดให้มีโครงการการออกร้าน Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 6 โดยให้นิสิตได้พัฒนาเครื่องส าอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
ออกร้านแสดงนิทรรศการ ประกวดและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่พัฒนาขึ้น 
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6. วัตถุประสงค ์
 6.1  เพื่อให้นิสิตสามารถน าสมุนไพรมาเตรียมเป็นองค์ประกอบของเครื่องส าอางโดยมุ้งเน้นท่ี 
  -มีการควบคุมคณุภาพท่ีเหมาะสม 
  -มีการเตรียมสารสกัดสมุนไพรที่เหมาะสม 
  -มีการน าสารสกดัสมุนไพรมาตั้งต ารับเครื่องส าอางได้อยา่งเหมาะสม 
  -มีการออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุ และให้รายละเอียดเครื่องส าอางไดอ้ย่างเหมาะสม 
 6.2   เพื่อสร้างเสริมประสบการณใ์นการวิจัยพัฒนาผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

6.3   เพื่อสร้างเสริมประสบการณใ์นการจัดนิทรรศการ และการแสดงออกทางวิชาการของนิสิต  
6.4   เพื่อฝึกให้นิสิตได้พัฒนาตัวเอง ในทักษะการท างานร่วมกับผู้อืน่  
6.5  เพื่อให้ความรู้ด้านสมุนไพรจากผลติภณัฑ์ธรรมชาติแก่ประชาคมในมหาวิทยาลยันเรศวร 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.......35........คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต         จ านวน........28.........คน 
       อาจารย์/บุคลากร      จ านวน..........7............คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

เป็นกิจกรรมในรายวิชา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับเครื่องส าอาง 2 โดยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องส าอาง (Bachelor of Science Program in Cosmetic Sciences) ช้ันปีที่ 3 น าสมุนไพร
มาเตรียมเป็นองค์ประกอบของเครื่องส าอาง โดยมีการควบคุมคุณภาพ การเตรียมสารสกัดสมุนไพร การตั้ งต ารับ
เครื่องส าอาง การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุ  และออกร้านแสดงนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่
พัฒนาขึ้น มีการประเมินผลทั้งจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมชมงาน และการให้คะแนนโดยอาจารย์  

 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  23,100 บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้

1. รายไดค้ณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของสังคม) จ านวน 7,100 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

2. โครงการเครื่องส าอางสมุนไพรเพื่อชุมชนงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2557 จ านวนเงิน 16,000 
บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
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ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โครงการ เคร่ืองส าอางสมุนไพร
เพ่ือชุมชนงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. 2557) 

1. ค่าวัสดุส าหรับจดันิทรรศการ - 2,000 6,000 
2. ค่าสารเคม ี - 2,000 5,000 
3.ค่าโปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ - 600 2,000 
4.ค่าเงินรางวัล 2 รางวัล ๆ 500 บาท - 1,000 - 
5.ค่าตอบแทนวิทยากร (500บาท/ช่ัวโมงX3ช่ัวโมง/คน
X1คน) 

- 1,500 - 

6.ค่าเดินทางวิทยากร 1 คน - - 3,000 
7.ค่าที่พักวิทยากร (700 บาท/คน/คืนX1คืน) - - - 
รวม(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) - 7,100 16,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด  23,100 บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
เตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
จัดงาน Cosmetic fair 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
รวมรวมผลการประเมิน 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ...เดือนเมษายน 2557  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ช้ัน 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือพ้ืนที่ในจังหวัดพิษณุโลก 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาผลติภณัฑ์เครือ่งส าอางจากผลติภณัฑ์ธรรมชาติ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนนิสิตเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 
100 

นิสิตมีประสบการณ์ในการ
วิจัยพัฒนาผลติภณัฑ์
เครื่องส าอางจากผลติภณัฑ์
ธรรมชาต ิ

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
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- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      ประเมินผลโครงการโดยแบบสอบถามซึ่งจะแจกในวันที่จัดกิจกรรม 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    
 ในปีที่ผ่านมา งบประมาณน้อย ในปีนี้ จึงได้เสนอของบสนับสนุนบางส่วนจากงบประมาณประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2557 โครงการ เครื่องส าอางสมุนไพรเพื่อชุมชน เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.407 
  ชื่อโครงการ    โครงการกิจกรรมรู-้รักษ์สมุนไพรส าหรับนิสติหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
        (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.218) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการ 1.4.2)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4    กลยุทธ์ที ่ 4.2  มาตรการที่  4.2.1  
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี     ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อมีความพึง
พอใจประโยชน์จากการบริการ
ในรดับมากหรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......30.......คน 

 

 
3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย  (โปรดใส่เครื่องหมาย 

 ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน .....28.......... คน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มกีารบูรณาการ ......1... วิชา ระบุรายชื่อวิชา ผลิตภณัฑ์ธรรมชาตสิ าหรับ

เครื่องส าอาง 2 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 
 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เปน็โครงการบริการวิชาการทีด่ าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2556 ระบุรายละเอียด

กิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น น าสมุนไพรมาเตรยีมเป็นองค์ประกอบของเครื่องส าอาง โดยมีการควบคมุคณุภาพ 
การเตรียมสารสกัดสมุนไพร การตัง้ต ารับเครื่องส าอาง การออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุ  และออกรา้นแสดง
นิทรรศการและจ าหน่ายผลติภณัฑ์เครื่องส าอางที่พัฒนาขึ้น 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนินโครงการ 100% 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ .........บาท/ ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ....... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ........ 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 
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3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 
   ระดับความคดิเห็นของนิสติที่มีตอ่การบูรณาการด้านการเรียนการสอน ดีถึงดีมาก 

   อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัย 

    ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 
3.4.5 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจยั   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 อื่นๆ ..................................................................... 

3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
ด้านการเรียนการสอน 

1. จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ...1..... วิชา ระบุรายวชิา ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติส าหรับเครือ่งส าอาง 
2   (ท่ีเกิดการน าผลการบูรณาการไปปรับปรุง) 

2. จ านวนรายวิชาท่ีเปิดใหม่ ................... วิชา ระบรุายวิชา ................................. 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานบริการวิชาการ 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ดร. ประภาพรรณ  เต็มกิจถาวร ผู้ประสานงานรายวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
  ที่ใช้ในเครื่องส าอาง 2  โทร. 055-961866 
4.4  ผู้ประสานงาน   นาง วิภาดา บุญส่งแท้ โทร. 055-963723 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเ์ครือ่งส าอาง  (Bachelor of Science Program in 

Cosmetic Sciences) มุ่งเน้นให้นิสิตเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา ในรายวิชาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องส าอาง 2  เป็นรายวิชาที่ให้ความรู้แก่นิสิตด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพจะน ามาพัฒนาเป็น
เครื่องส าอางได้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้ว นิสิตควรที่จะมีโอกาสได้ “รู้” และศึกษาสมุนไพรที่
อยู่ในธรรมชาติ ได้สัมภาษณ์และเรียนรู้จากหมอยาพ้ืนบ้าน รวมทั้ง เยี่ยมชมบริษัทที่มีประสบการณ์การน าสมุนไพรพื้นบ้าน
มาพัฒนาเป็นเครื่องส าอาง และที่ส าคัญ โครงการ รู้-รักษ์สมุนไพร นี้ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ได้มี
บทบาทในการ “รักษ์” สมุนไพรด้วย โดยนิสิตจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งด้านเครื่องส าอางและด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จัด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเยาวชน ผ่านทางกิจกรรมสนับสนุนการใช้สมุนไพรในชุมชน โครงการนี้ได้รับ
การสนับสนุนส่วนหนึ่งจากโครงการบริการวิชาการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ช่ือโครงการ เครื่องส าอางสมุนไพรเพื่อชุมชน  
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6. วัตถุประสงค ์
6.1  เพื่อให้นิสิตช้ันปี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางได้มีความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาสมุนไพรพื้นบ้าน 

และการถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องส าอางสู่ชุมชน 
6.2  ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อ

การใช้สมุนไพรในชุมชนแก่นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมโรงเรียนวัดแม่ระกา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
6.3 เพื่อให้นิสิตช้ันปี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางได้เยี่ยมชมสถานประกอบการเครื่องส าอางที่ใช้สมุนไพรเป็น

องค์ประกอบ และได้ความรู้และแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสมุนไพร รวมทั้งการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ และการด าเนินการทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องส าอางจากสมุนไพร 

6.4 เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอยา่งยั่งยืนแก่นักเรียนและนสิิตที่เข้าร่วมโครงการ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.......105........คน  ประกอบดว้ย 
       นิสิต         จ านวน........28.........คน 
       อาจารย์/บุคลากร      จ านวน..........5............คน 
  นักเรียนช้ัน ม.3 และครูโรงเรียนวดัแม่ระกา อ าเภอวังทอง จ านวน........50...........คน 
  กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดแม่ระกา อ าเภอวังทอง  จ านวน........20...........คน 
  วิทยากรและหมอยาพื้นบ้าน    จ านวน..........2............คน  
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  กิจกรรมนอกสถานท่ี 3 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี ้

1) จัดกิจกรรมค่ายรู้รักษ์สมุนไพร ณ โรงเรียนวัดแม่ระกา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการ
บรรยายให้ความรู้ด้านสมุนไพรโดยวิทยากร อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และหมอยาพื้นบ้าน มีการจัด
สาธิตการท าเครื่องส าอางจากสมุนไพรโดยนิสิตนิสิตช้ันปี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

2) กิจกรรมเดินปาชุมชนบ้านร่องท่อน อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส ารวจและศึกษาสมุนไพร 
3) กิจกรรมดูงานการน าสมุนไพรมาพัฒนาเป็นเครื่องส าอาง ท่ีบริษัทเขาค้อทะเลภู จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
    
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  76,000  บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังนี ้

1. เงินรายไดค้ณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของสังคม) จ านวนเงิน 7,900 บาท (เจ็ดพัน
เก้าร้อยบาทถว้น) 

2. โครงการเครื่องส าอางสมุนไพรเพื่อชุมชนงบประมาณมหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ.2557 จ านวนเงิน 68,100 บาท 
(หกหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
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ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โครงการ เคร่ืองส าอาง

สมุนไพรเพ่ือชุมชน 
งบประมาณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร พ.ศ. 2557) 
1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
     - อาจารย์  (240 บาท x 5 คน x 3 วัน) 
     - พนักงานขับรถ (180 บาท x 1 คน x 3 วัน) 
 

-  
3,600 
540 

- 

2. ค่าอาหารนิสติและผู้เข้าร่วมโครงการ (150 บาท x 28 คน x 3 
วัน) 

- - 12,600 

3.ค่าอาหารกลางวันครู นักเรียน โรงเรียนวัดแม่ระกา และกลุ่ม
แม่บ้านชุมชนวัดแม่ระกาผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมคา่ยรูร้ักษ์ (50 บาท x 
70 คน x 1 วัน) 

- - 3,500 

4. ค่าอาหารว่างครู นักเรยีน โรงเรียนวัดแมร่ะกา และกลุม่
แม่บ้านชุมชนวัดแม่ระกาผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมคา่ยรูร้ักษ์ (30 บาท x 
70 คน x 1 วัน) 

- 2,100 - 

5. ค่าที่พัก   
    - อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี (1,200 บาท x 3 ห้อง x 1 คืน) 
    - นิสิต (300 บาท x 28 คน x 1 คืน) 
(ค้างคืนเฉพาะกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมดูงานฯ ) 

-  
- 
- 

 
3,600 
8,400 

6. ค่าพาหนะ  - - 32,000 
7. ค่าวัสด ุ - 1,660 7,000 
8. ค่าของที่ระลึก  - - 1,000 
รวม(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) - 7,900 68,100 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด  76,000 บาท (เจ็ดหมืน่หกพันบาทถ้วน) 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ติดต่อสถานท่ี 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
2. ค่ายรู้รักษ์สมุนไพร  
 ส ารวจสมุนไพร 
ดูงานบริษัทเขาค้อทะเลภ ู

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
3. สรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
4. รวมรวมผลการประเมิน 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ...เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์2557  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม                  -โรงเรียนวัดแมร่ะกา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

-ป่าชุมชนบ้านร่องท่อน อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
-บริษัทเขาค้อทะเลภู จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ได้มีความรู้และประสบการณใ์น

การศึกษาสมุนไพรพื้นบ้าน และการถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องส าอางสู่ชุมชน 
11.2  นักเรียน ช้ันมัธยม 3-6 โรงเรียนวดัแม่ระกา และกลุ่มแมบ่้านชุมชนวัดแม่ระกา อ าเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลกไดร้ับความรู้ด้านสมุนไพร 
11.3 นิสิตช้ันปี 3 หลักสตูรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางได้เยีย่มชมสถานประกอบการเครื่องส าอางที่ใช้สมุนไพรเป็น

องค์ประกอบ และได้ความรู้และแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางจากสมุนไพร รวมทั้งการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ และการด าเนินการทางธุรกิจเกี่ยวกับเครือ่งส าอางจากสมุนไพร 

11.4 กระตุ้นจติส านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างยัง่ยืนแก่นักเรียนและนิสติที่เข้าร่วมโครงการ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80                                                - 
มีอาจารยเ์ข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ท่าน 
- มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อย
ละ 80                                                 

-นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากกว่า 3.5 จากคะแนน 5 
-นักเรียนโรงเรียนปลวกง่ามมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากกว่า 3.5 จาก
คะแนน 5 

การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การเบิกจ่าย
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

หมายเหตุ :  
- เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ไดร้ับของ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  2.6, 5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุก ๆ 3 เดือน 
14.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานต่อคณะฯ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

 ได้เริ่มท าโครงการตั้งแต่ปี 2554 แต่ใช้งบประมาณจากโครงการทนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว ท าให้
งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องขอการสนับสนุนจากคณะเพิ่มเตมิรวมทัง้ขอความอนุเคราะห์ที่พักจากบรษิัทเขาค้อทะเลภู ในปี
นี้ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น จึงเขียนโครงการ เครื่องส าอางสมุนไพรเพื่อชุมชน งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2557 เพื่อของบประมาณสนับสนุนร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.408 
    ชื่อโครงการ   การจัดประชุมสมัมนาเชิงวิชาการด้านเครื่องส าอาง 
            โครงการเดมิ/ต่อเนือ่ง       โครงการใหม ่
 (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.404) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลิตบณัฑิต              การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ.............)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่ 2.1   มาตรการ  2.1.5)       
   ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่...........มาตรการ............)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ ..........มาตรการ............)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที ่ 4.1 มาตรการที่  4.1.2  
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

   มี          ไม่ม ี
3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

    มี      ไม่ม ี
3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......50.......คน 
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3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2556ระบุรายละเอียด
กิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น การประชุมวิชาการและพัฒนางานวิจัจากงานประจ า 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ........บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ .......... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ......... 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ...50........ หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ทุกโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 
ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัย 

ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 
14.2.2 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
  ด้านผลิตบณัฑิต   
  ด้านการวิจัย   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.6 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวชิาการ 

ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 
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 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิารสังคม 

4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ
4.3 ผู้รับผิดชอบ      ผู้อ านวยการสถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โทร. 055-968655 
4.4 ผู้ประสานงาน    เจ้าหน้าท่ีสถานวิจยัเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   โทร.055-968655 

 
5. หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมเครื่องส าอางมีความส าคัญมากในเชิงเศรษฐกิจมีการบริโภคและการน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
จากต่างประเทศในแต่ละปีเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท โดยเฉพาะในปี พ .ศ. 2554 ที่ผ่านมามีการน าเข้าผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากต่างประเทศสูงถึง 6,162 ล้านบาท (จากกระทรวงพาณิชย์) ศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องส าอางใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสมุนไพร ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานระดับสากล เนื่องจากขาด
บุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลาย ๆด้าน เช่น การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบเครื่องส าอาง 
การพัฒนาสูตรต ารับ การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการออกแบบภาชนะบรรจุเป็นต้น 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องส าอางได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต เช่น ไลโปโซม นีโอโซม             
นาโนพาติเคิล  หรือมีการเอาสารที่ได้จากกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสารจากธรรมชาติเข้ามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์กันอย่างแพร่หลาย  ดังนั้น การผลิตเครื่องส าอางให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อการแข่งขันในตลาดระดับ
นานาชาติจึงต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยส าหรับใช้ในขั้นตอนการผลิต  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  การประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย  ตลอดจนการจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงอย่างเป็นระบบซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี
หน่วยงานใดในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีเครื่องมือและขีดความสามารถแบบเบ็ดเสร็จดังกล่าว  ดังนั้นการ
สนับสนุนในเรื่องเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการผลิตจึงนับว่ามีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อใช้
ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางทั้งส าหรับมนุษย์และสัตว์  หากแต่ว่าการน าวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากพืช มาใช้
ในเครื่องส าอางต้องการความบริสุทธิ์สูงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีแต่ประเทศไทยยังคงมีขีดจ ากัด โดยเฉพาะขั้นตอน
ในการแยกสารสกัดบริสุทธ์ิ และการควบคุมคุณภาพ  จึงท าให้ต้องน าเข้าสารสกัดสมุนไพรจากต่างประเทศทั้ง ๆที่ประเทศ
ไทยมีวัตถุดิบอยู่มากมายและราคาถูก  ดั้งนั้นการพัฒนาด้านสมุนไพรจึงนับว่ามีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาตัวสูตร
ต ารับเครื่องส าอาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมคุณภาพสมุนไพร และสารสกัดสมุนไพร  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสมุนไพรไทยให้
เป็นที่ยอมรับในตลาดเครื่องส าอางในระดับนานาชาติ เช่นเดียวกับ Tea Tree Oil ของประเทศออสเตรเลีย   

ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่เป็นปัจจัยให้อุตสาหกรรมเครื่องส าอางของประเทศไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดต่างประเทศ  คือ การขาดการวิจัยอย่างเป็นระบบและการตีพิมพ์รายงานการวิจัยด้านเครื่องส าอางในวารสารที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางเป็นอีกกลไกหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้บริโภค
และตลาดเครื่องส าอางในระดับนานาชาติรู้จักและช่ือถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากประเทศไทยมากขึ้น  

คณะเภสัชศาสตร์  ในฐานะที่เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดั บ
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง จึงได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการส่งเสริม และสนับสนุน  ให้ความรู้ แก่
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขันในตลาดระดับชาติ 
และนานาชาติ  สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดท า
โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรมของประเทศ โดยสถานวิจัย
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการจัดโครงการในครั้งน้ี  และเป็นองค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของ
สถาบันทางวิชาการจัดเวทีส าหรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ  รวมถึงพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในตลาดเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับนานาชาติ  
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 ทางสถานวิจัยฯ ได้ด าเนินการเป็นตัวแทนจัดโครงการประชุมวิชาการด้านเครื่องส าอาง และไดร้ับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทางสถานวิจัยฯ จึงมเีป้าหมายในการจัดประชุมวิชาการด้านเครือ่งส าอางอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์แก่บุคลากร ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านเครื่องส าอางอย่างแท้จริง 
 
6. วัตถุประสงค ์
     6.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องส าอางและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ 
     6.2 เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ท้ังในภาครัฐและเอกชนมีความเข้าใจถึงเทคนิควิธีการปฏิบัติการดา้นเครื่องส าอางอย่าง

ถูกต้องผ่านการปฏบิัติจริง 
     6.3   เพื่อสร้างความร่วมมือดา้นการวิจัยและวิชาการระหว่างนกัวิจัยจากแหล่งตา่ง ๆ ท่ัวประเทศ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น..........80............คน ประกอบด้วย 
       นิสิต       จ านวน........... 10...........คน 
       อาจารย์/บุคลากร     จ านวน........... 20..........คน 
    อื่น ๆ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ จ านวน............50.........คน 
 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  จัดการบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อทางด้านเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 
            2)  เชิญนักวิจัย นักวิชาการที่มีความสามารถและเช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอางมาบรรยายให้ความรู้และตอบข้อ

ซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
 3)  จัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏบิัติการด้านเครื่องส าอางและสามารถ 
                น าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงและมคีวามถูกต้อง 
 4)  จัดแสดงนิทรรศการด้านเครื่องส าอางจากผู้ประกอบการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน 
                 ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง 
7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
    
8. งบประมาณด าเนินการ 
 1. เงินรายไดค้่าลงทะเบยีน จ านวน 50 คน คนละ 3,000 บาท รวม 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
หักให้มหาวิทยาลยั 10% คงเหลือ 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
 2. งบประมาณเงินรับฝากรายไดส้ถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ  จ านวน 115,000 บาท (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม 265,000 บาท (สองแสนหกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น (ค่าลงทะเบียน
และเงินสถานฯ) 

1.ค่าเอกสารการอบรม 50 ชุด ๆ ละ 200 บาท     10,000 
2.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     - เจ้าหน้าท่ี (420 บาท x 10 คน x 2 วัน) 
     - เจ้าหน้าท่ี (6 คน x 200 บาทx 5 วัน) 

      
8,400 
6,000 
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ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น (ค่าลงทะเบียน
และเงินสถานฯ) 

3. ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน (200บาท/วัน x  4 คน x 2 วัน)     1,600 
4. ค่าอาหารและอาหารว่าง (200 บาท x 80 คน x 2 วัน)     32,000 
5. ค่าห้องประชุมและสถานท่ี     43,000 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระเป๋าที่ระลึก     23,000 
6.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (12 ช่ัวโมง x 2,000 บาท/ชม)     25,000 
7.ค่าเดินทางวิทยากร 6 คน ๆ ละ5,000 บาท     30,000 
8.ค่าที่พักวิทยากร 2 วัน 6 คน ๆ ละ 1,500 บาท     21,000 
9.ค่าที่พักเจ้าหน้าที่จัดงาน 2 วัน 6 คนๆ ละ 1,500 บาท/ห้อง 
(ห้องละ2 คน) 

    9,000 

10.ค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดสถานท่ีประชุม ท าโปสเตอร์ และแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ 

    19,000 

11. ค่าใช้สอย เช่น ค่าเลีย้งรับรองวิทยากร 1 วัน     5,000 
12. ค่าพาหนะ (ค่าเช่ารถตู้ + น้ ามัน)     17,000 
13. ค่าเงินอุดหนุนมหาวิทยาลยันเรศวร (10% ของเงินรายได้
จากงานบริการวิชาการ) 

    15,000 

รวม   265,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) - 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

รายการ ปีงบประมาณ 2557 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมเตรียมความพร้อม 
2.เตรียมเอกสารต่าง ๆ  
3.ส ารวจจ านวนผู้เข้าประชุมวิชาการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D). 
จัดประชุมวิชาการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ประเมินผลการจดัประชุมวิชาการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
รายงานผลการประชุมและการจัด
ประชุมครั้งใหม ่

            

 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
       10.1  วัน เวลา ในการจัดกจิกรรม:   ตุลาคม 2556- กันยายน 2557 
       10.2   สถานท่ีจัดกิจกรรม:    มหาวิทยาลยันเรศวร 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       11.1   ผู้เข้าร่วมประชุมสมัมนาจะได้รับความรู้ และวิวัฒนาการทางด้านเครื่องส าอาง เพื่อน าไปใช้ในงานวิจัย งาน

วิชาการและงานบริการตา่ง ๆ เพื่อพัฒนางานของตนเองให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       11.2   ผู้เข้าร่วมประชุมสมัมนาจะได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในด้านการวิจัย และพัฒนาเครื่องส าอางและ

ผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ
       11.3    ผู้เข้าร่วมประชุมไดฝ้ึกปฏิบัตจิริงท าให้มีทักษะในการน าเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ไดด้ียิ่งขึ้น 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
อาจารย์ บุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิสิต
นักศึกษา และผูส้นใจเข้า
ร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

ผลประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่8, 9, 18 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.1, 5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ในรอบการติดตามผลการด าเนนิงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 (รอบไตรมาส)  
 
15.  (ส าหรับโครงการเดิมหรือต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) ปัญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปีที่ผ่านมา (ข้อมลูจาก
ผลประเมินโครงการปีที่แล้ว          
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน : คณะเภสชัศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.409 
    ชื่อโครงการ   โครงการประชาสมัพันธ์  สถานวิจยัเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์   
  มหาวิทยาลยันเรศวร 
           โครงการเดิม/ต่อเนือ่ง       โครงการใหม่    
 (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56  ภ.403) 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบัณฑิต        การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
          การผลติบัณฑติ                          การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.3 มาตรการ 1.3.3)    
       ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)                 
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ .........มาตรการ.........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที ่ 4.1  มาตรการที่  4.1.1 

3.3  อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  มี        ไม่ม ี

3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             มี        ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......50.......คน 
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3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 
  โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการทีด่ าเนนิการต่อเนื่องจากปี พ.ศ.  2556 ระบุรายละเอียด

กิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ 100% 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ........ 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ................ 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 
 ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัยระบุช่ือโจทย์วิจยั ........................................................................ 

3.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 

 ด้านผลิตบณัฑิต   
 ด้านการวิจัย   

 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ...........วิชาระบุรายวิชา .............(ท่ีเกดิการน าผลการบูรณาการไป 
 ปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
     4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิารสังคม 
     4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ
     4.3 ผู้รับผิดชอบ      ผู้อ านวยการสถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โทร. 055-968635 
     4.4 ผู้ประสานงาน   เจ้าหน้าท่ีสถานวิจยัเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   โทร.055-968655 

    055-968801 
5. หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์ เป็นงานในระดับนโยบายที่องค์กร สถาบันทุกประเภท ต่างน าเอาการประชาสัมพันธ์ไป
ใช้กับองค์กรหรือสถาบันของตนอย่างกว้างขวางแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานของตนกับประชาชน ป้องกันการเข้าใจผิด ตลอดจนการลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่าง ๆ รวมทั้งการใช้
การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายและการด าเนินงานขององค์กร เสริมสร้างและรักษาช่ือเสียง ความนิยม ความ
เชื่อถือศรัทธา และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนท่ีพึงมีต่อหน่วยงานของตน 
                   เนื่องจาก สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการ และการวิจัย ท่ีมีผลงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ  การ
ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ,จุลินทรีย์ รวมถึงงานด้านการทดสอบประสิทธิภาพทั้งทางคลินิกและการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
ตลอดจนการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครือ่งส าอาง ที่เป็นท่ีสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักวิจัย และบุคคลที่
สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก้าวสู่การเป็นหน่วยงานบริการวิชาการแบบครบวงจรและเป็นการบริการเชิงรุกตามนโยบาย
ของหน่วยงานและคณะเภสัชศาสตร์ ทางสถานวิจัยฯ จึงมีเป้าหมายในการออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้กลุ่ม
นักวิจัยและผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในส่วนของงานบริการวิชาการ งานวิจัย  งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยใหม่ ๆ ของสถานวิจัยฯ ที่ได้มีการค้นคว้าวิจัยออกมาจนส าเร็จซึ่งการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ การออกร้าน ในงานแสดงต่าง ๆ โดยใช้สื่อบุคคล สามารถท่ีจะให้ข้อมูล ตอบค าถามข้อสงสัยต่าง ๆได้ และท าให้ผู้ที่
สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายได้เห็น สัมผัส ทดลอง ทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 

        สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จึงได้มีแผนการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การจัดแสดงและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย การให้บริการข้อมูลวิชาการ ตามงานวิชาการที่ได้มีการจัด ณ ที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลทั่วไปได้รู้จักสถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากยิ่งข้ึนไป    
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของสถานวิจยัเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนสถานวิจัยเครือ่งส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตามบทบาทหน้าท่ี ภารกิจของสถานวิจัยฯ 
รวมถึงจัดแสดงผลงานวิจัยของสถานวิจัยเครื่องส าอางให้เป็นท่ีรู้จัก 

6.2   เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถานวิจัยเครื่องส าอางฯในฐานะหน่วยงานทางด้านเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ

6.3   เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเผยแพรผ่ลงานแก่เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในด้านเครื่องส าอางและผลติภัณฑ์ธรรมชาติ  

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
           7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น...........50...........คน / 1 ครั้ง  ประกอบด้วย 
       นิสิต      จ านวน.......-................คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.......3...............คน 
    อื่น ๆ   จ านวน...... 50............คน (ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ) 
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7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) เป็นการออกร้านประชาสมัพันธ์ตามงานต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้ับเชิญจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชนเพือ่

งานวิจัยวิชาการทางด้านเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  โดยจัดแสดงผลงานวิจัยในรูปแบบของ
โปสเตอร์  จัดแสดงและสาธติผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง เป็นต้น 

2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถานวิจัยเครื่องส าอางฯ และหลกัสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิง่ขึ้น   โดยการแจกเอกสารแผ่นพับ 
โบรชัวร์ รวมถึงการตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ 

7.3 การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
 ไม่ม ี
 มี  โดย  เบิกค่าพาหนะเดนิทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครือ่งบิน) 
     เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 

 
8. งบประมาณด าเนินการ     
       งบประมาณทั้งสิ้น  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ดังนี ้
 รายได้สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได ้

แหล่งอื่น 
เงินรายได้สถานฯ 

1. ค่าเช่ารถตู้ 3 วัน 1 คัน วันละ 1,800 บาท (x 2 ครั้ง)   10,800 
2. ค่าน้ ามัน (x 2 ครั้ง)   8,000 
3. ค่าท่ีพัก 3 วัน วันละ 3,000 บาท (ไม่เกิน 1,500/วัน พักคู่) (x 2 ครั้ง)   18,000 
4. ค่าเบี้ยเลีย้ง 3 คน 3 วัน ๆละ 240 บาท (x 2 ครั้ง)   4,320 
5. เอกสารเผยแพร่และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (x 2 ครั้ง)   4,000 
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (x 2 ครั้ง)   4,880 

รวม   50,000 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถวัเฉลี่ยทุกรายการ) (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
จัดเตรียมเอกสาร 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
ออกแสดงผลงาน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
ประเมินการออกแสดงผลงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
ปรับปรุงตามการประเมิน 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 11.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม อยู่ในช่วงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 กันยายน 2557  

11.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  ตามเอกสารเชญิเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ    
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  ได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพรผ่ลงานของสถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงหลักสตูรสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง คณะเภสัชศาสตร์ 
11.2 มีผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและรู้จักสถานวิจัยเครื่องส าอางฯ มากยิ่งขึ้น 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ  

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนคนท่ีเข้าชมนิทรรศการ
ไม่น้อยกว่า 50 คน/1 ครั้ง 

ผู้สนใจได้รับความรู้และ
ความเข้าใจ 
(วัดจากผลการประเมิน
จากแบบส ารวจความพึง
พอใจ) 

สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายในเวลาที่
ก าหนด 

สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายในงบท่ี
ก าหนด 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่8, 9, 18  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.1, 5.2   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ในรอบการติดตามผลการด าเนนิงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 (รอบไตรมาส)  
 
15. ปัญหา/ อุปสรรค/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรค ที่พบจากการจัด
โครงการปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/
ความเสี่ยง ดังกล่าว 
   

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางป้องกัน/แก้ไข 

- 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ ภ.410 
     ชื่อโครงการ  “บ้านนี…้มีเภสัชกร” 
             โครงการเดมิ/ต่อเนือ่ง       โครงการใหม ่
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
      เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4  มาตรการ 1.4.2)    
      ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.2  มาตรการ 2.2.3)                 
      ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ..........)    
      ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่ .........มาตรการ.........)   
     3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4, 2   กลยุทธ์ที ่ 4.3, 2.3   มาตรการที ่ 4.3.2, 2.3.1, 2.3.3 

3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
 มี     ไม่มี 
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
   ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
   ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
   มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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3.4  บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
                       มี     ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......50.......คน 

 

 
3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนนิสิตที่ลงฝึกงาน ......10......... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 
     ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 
 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแกไ้ขปญัหา 100% 
 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะที่เกิดขึ้น .......1........... กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ .............บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ 
........................ 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ................. 
 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ .....10...... หน่วยงานหรือชุมชน  ระบุช่ือ

หน่วยงานหรือชุมชน ครอบครัวผูป้่วยโรคเรื้อรังในเขตท่าทอง 
3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
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ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัยระบุช่ือโจทย์วิจยั ........................................................................ 

3.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
 ด้านผลิตบณัฑิต   
 ด้านการวิจัย   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิารสังคม 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
4.3 ผู้รับผิดชอบ      1. อ.ภญ.วิรินทร์ อันล้ าเลศิ 
   2. อ.ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา 
                                3. ดร.ภญ.อัลจนา เฟื่องจันทร ์
4.4 ผู้ประสานงาน   นางสาว ศศิลดา ตายา โทร.3652 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันพบว่าปัญหาจากการใช้ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพของผู้ป่วยมีเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดผลการรักษาไม่ถึง
เป้าหมายโดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยาต่อเนื่องระยะยาว ผู้ป่วยท่ีมีโรคเรื้อรังที่มีการใช้ยาหลายขนาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกดิ
ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงจากการเกิดอันตรกิรยิาระหว่างยา (drug interaction) ความไมร่่วมมือในการรักษาของ
ผู้ป่วย และผู้ป่วยท่ีรบัยาที่ต้องใหค้ าแนะน าพิเศษ ซึ่งท าให้การรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
และครอบครัว การดูแลผู้ป่วยท่ีบา้นของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะเภสัชกรซึ่งมคีวามรูด้้านยา สามารถสรา้งความรู ้
ความเข้าใจ ในการใช้ยาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง สนับสนุนใหผู้ป้่วยมีความร่วมมือในการรักษา การออกเยี่ยมบา้นผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องเป็นการท าให้ผู้ป่วยและผูดู้แลตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาและเป็นโอกาสที่บุคลากรสาธารณสุขจะได้
รับทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยแต่ละราย การน างานการบรบิาลทางเภสัชกรรมมาจดัการปัญหาเพื่อให้ผู้ป่วยท่ีอยู่ใน
ชุมชนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดยอ่มก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโดยตรงและต่อสังคม คณะเภสัชศาสตร์ในฐานะผูผ้ลติ
บัณฑิตจึงส่งเสริมให้นสิิตตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานี้ผ่านการฝึกปฏิบตัิทักษะการให้บริบาลเภสัชกรรมโดยมุ่งเน้น
ด้านความรูเ้รื่องยา ปัญหายาขยะในครัวเรือน และความร่วมมือในการใช้ยาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  

 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อส่งเสริมใหน้ิสติเภสัชศาสตรไ์ดฝ้ึกปฏิบัติทักษะการให้บรบิาลเภสชักรรม  
6.2 เพื่อปลูกฝังจรยิธรรมและคณุธรรมที่ดีงามทั้งในวิชาชีพและสังคมแก่นิสิต 
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6.3 เพื่อเสรมิสร้างใหน้ิสิตไดต้ระหนัก และรักในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม 
6.4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและการท างานเป็นกลุ่ม 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 22 คน ประกอบด้วย 
       นิสิตช้ันปี 3-5 จ านวน 20 คน  
       อาจารย ์จ านวน  2  คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่นิสิต 
2) ประสานงานขอข้อมูลผู้ป่วยโรคเรือ้รังจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและเครือข่ายโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
3) จัดท าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
4) ประชาสมัพันธ์โครงการในชุมชน 
5) นิสิตและอาจารย์เยีย่มบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีโอกาสเกิดปัญหาจากการใช้ยาครอบครัวละ 1 ครั้งต่อเดือน 

เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 3 เดือน 
6) ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  7,000  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของสังคม)   

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ (บาท) 

แหล่งอื่นๆ 

1. ค่าจ้างเหมาท าและพิมพ์โปสเตอร์ แผ่นพับ และแบบบันทึก
การเยี่ยมบ้าน 

 1,000  

2. ค่าวัสด ุ  500  
3. ค่ารถโดยสารและน้ ามันส าหรับพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
   (300 บาท/ครั้ง * 3 ครั้ง * 5 กลุ่ม =4,500 บาท) 

 4,500  

4. ค่าอาหาร อาหารว่าง ในการปฏิบัติงานและประชุม  1,000  
รวม  7,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 7,000 บาท 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงาน  
2. ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล

มหาวิทยาลยันเรศวรและเครือข่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
ด าเนินการตามแผนโครงการ 
 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประชุมสรปุผลการด าเนินงาน  
2. ประเมินผล และความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
น าผลการด าเนินการไปปรับปรุงเพื่อ
การพัฒนาในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2556- กันยายน 2557  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และชุมชนในเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 ต าบลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นิสิตมีทักษะการ          ให้                
11.2  นิสิตมีคณุธรรม จริยธรรมทัง้เชิงวิชาชีพและสังคม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้          
11.3 นิสิตมีทักษะในการด าเนินกจิกรรม สามารถท างานเป็นกลุม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ   ว นิสิตเภสัชศาสตร์
         ว        ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

 ว        จ   อาจารย์และนสิติ
         ว                ว   3.5  
ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ
ผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 3.5  

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่ 8, 18  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1.  ความพึงพอใจ และทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรมของนิสติเภสัชศาสตรผ์ู้เข้าร่วมโครงการ  
          (แบบประเมินตนเอง) 
          14.2.  ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีไดร้ับการเยี่ยมบา้น 
 
15.  (ส าหรับโครงการเดิมหรือต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) ปัญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปีที่ผ่านมา (ข้อมลูจาก
ผลประเมินโครงการปีที่แล้ว) 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ ภ.411 
    ชื่อโครงการ  เรียนรูคุ้ณค่าสมุนไพรไทย 
             โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม ่
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
             การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
              การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
               การผลิตบณัฑติ              การวิจัย 
             การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั     (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)    
        ผลิตบณัฑิตมคีุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการ 2.1.4)                 
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที.่.......มาตรการ..........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที ่ 4.1, 4.4  มาตรการที่  4.1.1, 4.4.1 
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ 

 มี     ไม่มี 
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
   ฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
   ผลงานนวัตกรรม 

เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
   มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             มี    ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......140.......คน 

 

 
3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนนิสิตที่ลงฝึกงาน .......50........ คน 
จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ....1..... วิชา ระบุรายชื่อวิชา ผลิตภณัฑ์ธรรมชาตสิ าหรับเครื่องส าอาง 2 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 
 ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 
 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแกไ้ขปญัหา 100% 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ .............บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ 
.............. 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ................ 
จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวจิัย 
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 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัยระบุช่ือโจทย์วิจยั ........................................................................ 

3.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านใด 
 ด้านผลิตบณัฑิต   
 ด้านการวิจัย   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ......1...... วิชา ระบรุายวิชา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับเครื่องส าอาง 2 

(ท่ีเกิดการน าผลการบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1 ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิารสังคม 
4.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร ์

     4.3 ผู้รับผิดชอบ   รศ.ดร. กรกนก  อิงคนินันท์  โทร. 1860 
     4.4 ผู้ประสานงาน   นายพลวัตร ลิ้มทุตเินตร โทร 3723 

  
5. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสมุนไพรไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายเป็นอย่างมาก  มีการน าไปใช้ดูแลผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข  โดยยึดหลักตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยที่เป็นการรักษาแบบองค์รวม  ดังนั้น
หน่วยข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเห็นความส าคัญของสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ สามารถน ามาใช้ดูแล
ตนเองเบื้องต้นได้ จึงขอจัดท าโครงการเรียนรู้คุณค่าสมุนไพรไทยเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไ พร 
สรรพคุณ วิธีใช้ ข้อควรระวังต่าง ๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาน นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุข กลุ่มเยาวชน ใน
รูปแบบนิทรรศการ แผ่นพับ การให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้สมุนไพรใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านสมุนไพรแก่ประชาชน นิสิตนักศึกษา บคุลากรทางสาธารณสุขกลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มหมอยาพื้นบ้าน เพื่อให้เห็นคณุค่าและควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 

6.2  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในดูแลและรักษาสุขภาพตัวเองเบื้องต้นได้ 
6.3  เพื่อฝึกฝนให้นสิิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถด าเนินกิจกรรมให้ความรูด้้านสมุนไพรแก่ประชาชนได้ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 200 คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต      จ านวน   50  คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   10  คน 
   อื่น ๆ             จ านวน   140 คน 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ทีม่ีการเผยแพร่องค์ความรูภู้มิปัญญาไทย ได้แก่ 

- การบรรยาย ให้ความรูเ้กี่ยวกับประโยชนส์มุนไพร 1 กิจกรรม 
      - การจัดนิทรรศการแสดงสมนุไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเอกสารเผยแพร ่1 กิจกรรม 

- การให้บริการข้อมลูสมุนไพร 1 กิจกรรม 
- การสาธิตการใช้สมุนไพร และการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย 1 กิจกรรม 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา   

หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าอาหารและอาหารว่าง     1,000  
2. ค่าสารเคมี อุปกรณ์ และวัตถุดิบในการจัดการสาธติการใช้

สมุนไพร และการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย 
 2,000  

3.   ค่าวัสดุส านักงาน   500  
4.   ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ และนิทรรศการ  500  
4.   ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง  5,000  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 9,000   (เก้าพันบาทถ้วน) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ขออนุมัติโครงการแลงบประมาณ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             
สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลการด าเนิน งานท่ีได้มา
พิจารณาปรับปรุงการเขียนโครงการ
ในปีถัดไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   เดือนตุลาคม 2556–กรกฎาคม 2557 
10.2   สถานท่ีจัดกิจกรรม   หน่วยข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร ์

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ประชาชน นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุข กลุ่มเยาวชน และกลุ่มหมอยาพื้นบ้าน มีความรู้ดา้นยา
สมุนไพร 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ   ว นิสิตเภสัชศาสตร์
         ว        ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

 ว        จ   อาจารย์และนสิติ
         ว                ว   3.5  
ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ
ผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 3.5  

การจัดโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  5.2, 6.1  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1.  ความพึงพอใจและทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรมของนิสติเภสัชศาสตรผ์ู้ร่วมโครงการ (แบบประเมิน
ตนเอง) 
          14.2.  ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีไดร้ับการเยี่ยมบา้น 
 
15.  (ส าหรับโครงการเดิมหรือต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) ปัญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปีที่ผ่านมา (ข้อมลูจาก
ผลประเมินโครงการปีที่แล้ว) 
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 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ ภ.412 
     ชื่อโครงการ โครงการบรูณาการความรู้จากการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทางเลือกเข้ากบัการบริการวิชาการในชุมชน 
            โครงการเดิม/ต่อเนื่อง      โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ภ.222) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
            การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
            การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
            การผลติบณัฑิต              การวิจัย 
         การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
       เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)    
        ผลิตบณัฑิตมคีุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ท ี2.1 มาตรการ 2.1.5)                 
       ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ..........)    
       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที.่.......มาตรการ..........)   
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน      
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4, 2   กลยุทธ์ที ่4.4, 2.1   มาตรการที่ 4.4.1, 2.1.2 

3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
 มี     ไม่ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน    ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

   มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
   มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น
อย่างดี 
   มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน    มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
   มีจิตสาธารณะ 
   มีความสามารถท างานท่ีเปน็ทีม 
   มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

  เก่งคิด    มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
   ใฝ่เรียนรู ้
   ทัศนคติเชิงบวก 
   ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต    มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
   มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิต
ปัญหา 

   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
   มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
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3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี     ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......140.......คน 

 

 
3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
  จ านวนนิสิตที่ลงฝึกงาน ....5........... คน 
  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มกีารบูรณาการ ....1..... วิชา ระบุรายชื่อวิชา ฝึกปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 
 ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุช่ือโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 
 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแกไ้ขปญัหา 100% 
 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะที่เกิดขึ้น .......1........... กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรมการให้ความรู้ในชุมชน 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ .............บาท/ ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์ 
.............. 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) 
................... 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน ระบุช่ือ
หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีต่อการบรูณาการด้านการเรียนการสอน ดีถึงดีมาก 

 อื่นๆ .................................................................... 
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ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัยระบุช่ือโจทย์วิจยั ........................................................................ 

3.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
 ด้านผลิตบณัฑิต   
 ด้านการวิจัย   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบูรณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่ไดร้ับการปรับปรุง ........1.... วิชา ระบุรายวิชา ฝึกปฏิบตัิการแพทย์ทางเลือก (ท่ีเกิด
การ น าผลการบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิารสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4.3  ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวไิล   โทร 055- 963618 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางสาวนัฐรดา  กันแตง     โทร 055- 963618 

 
 5. หลักการและเหตุผล   
  ในปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่อายุที่ยืนยาวขึ้นนั้น มีผู้สูงอายุบางคนไม่ได้อยู่อย่างร่างกายที่สมบูรณ์

แข็งแรง แต่เป็นร่างกายที่ประกอบไปด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อาการปวดเรื้อรัง 
ฯลฯ การดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆเหล่านี้ได้ 

  โครงการบูรณาการความรู้จากการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทางเลือกเข้ากับบริการวิชาการในชุมชนในปีที่ผ่านมา 
ได้ท าการส ารวจภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่งจ านวน 60 คน เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 48) โดยผู้เข้าร่วม
โครงการที่เป็นโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่มีโรคร่วมที่เป็นมากที่สดุคือโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 51.67) โรคไขมันในเลือดสูง 
(ร้อยละ 46.67) และไม่มีโรคร่วม (เป็นโรคเบาหวานเพียงชนิดเดียว ร้อยละ 18.33) จากการเก็บข้อมูลการควบคุมระดับ
ความดันโลหิตของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย พบว่า ตามเกณฑ์ JNC 7 นั้น ระดับความดันโลหิต
เป้าหมายคือ น้อยกว่า  130/80 mmHg มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 22.6 เท่านั้นที่ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ ได้ ซึ่งถือว่าน้อยมาก และในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว (ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย) 
ตามเกณฑ์ JNC 7 นั้นระดับความดันโลหิตเป้าหมายคือ น้อยกว่า 140/90 mmHg มีเพียงร้อยละ 33.3 เท่านั้นที่ควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ 

  การตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด  (DTX)  ตามเกณฑ์ ADA 2012 ก าหนดค่าระดับน้ าตาลในเลือดหลังอด
อาหารอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง (FBS) ควรอยู่ระหว่าง 70-130 mg/dl  จากการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร
อย่างน้อย 8 ช่ัวโมง ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  30 คน พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 17 คน (ร้อยละ  56.6) 
สามารถคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
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หรือโรคเบาหวานส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในเลือดได้ ซึ่งอาจจะมาจากหลาย
ปัจจัย เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ความรู้และความตระหนักในโรคที่ตนเองเป็นอยู่ ดังนั้นการลงไปท าโครงการที่
ชุมชนจึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพของตนเองยิ่งข้ึน 

  การฝึกปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก เป็นรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม มี
จุดมุ่งหมายที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมประสบการณ์การในการท างานให้นิสิต การบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนการสอน มาประยุกต์ใช้ในการบริการทางด้านวิชาการต่อชุมชน รูปแบบหน่ึงที่สามารถกระท าได้คือ การให้นิสิตส ารวจ
ศึกษาชุมชน และให้บริการเกี่ยวกับการให้ความรู้ การดูแลสุขภาพและการใช้ยาแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในชุมชนและนิสิต 
 
6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพื่อน านิสิตออกฝึกปฏิบัติการให้บริการวิชาการและดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 

6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
6.3 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น การตรวจวัดระดับความดันโลหิต การ

ดูแลสุขภาพในช่องปาก การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ยาและสมุนไพร 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

  มีการบูรณาการเรียนการสอน ชื่อรายวิชาท่ีด าเนินการน านสิิตลงฝึกปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
         รายวิชา 199611 ปฏิบัติการการแพทย์ทางเลือก 

  ไม่มีการบูรณาการเรียนการสอน 
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  252 คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต            จ านวน         5     คน 
       อาจารย์/บุคลากร      จ านวน         2     คน 
    ประชาชน / นักเรียนในชุมชน จ านวน      250     คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ และรูปแบบรายละเอียดตัวชี้วัดของการน านสิิตลงปฏิบัติงาน 
 รูปแบบการลงฝึกปฏิบัติ (โปรดระบุกิจกรมที่นิสิตต้องด าเนินการในการลงฝึกปฏิบัติงานตามแผน) 

 กิจกรรมที่ 1 :  น านิสิตออกฝึกปฏบิัติการให้บริการวิชาการและดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
                     กิจกรรมที่ 2 :  จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง                                                   

กิจกรรมที่ 3 :  ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น ตรวจระดับความ
ดันโลหิต  การให้ค าแนะน าในการใช้ยาและสมุนไพร 

7.3. การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
        ไม่มี    
        มี โดย      เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน)               

  เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
  ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    

        อื่นๆ (ค่าท่ีพัก กรณีที่ออกชุมชนติดต่อกันมากกว่า 1 วัน) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณทั้งสิ้น 25,000  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา   
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2. เงินรายได้จากแหล่งอื่น  จ านวน 15,500 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
รายได้ 

แหล่งอื่น 
(โปรดระบุ) 

1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (257 คน x 60 บาท)  4,000 11,420 
2. ค่ายานพาหนะและน้ ามันเช้ือเพลิง    3,000 2,000 
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์    2,500 2,080 

รวม  9,500 15,500 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เตรียมพร้อมนิสติก่อนด าเนินงาน 
2. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน 
3. ด าเนินการจดักิจกรรมต่างๆ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน 
2. จัดท ารายงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลการด าเนินงานท่ีได้มาพิจารณา
ปรับปรุงการเขียนโครงการในปีถัดไป 

            

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  เดือนตุลาคม 2556 – เมษายน 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม   ชุมชนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนในชุมชนมีความรู้เกีย่วกับการดูแลสุขภาพของตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และนสิิตจะได้
ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติการท าให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นการสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตให้สามารถเป็นบณัฑิตทีม่อีัตลักษณ์ 5 ก คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.รายงานสรปุ ประเมินผล
การด าเนินโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจโดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 (จาก
ระดับคะแนน 5) 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ : - เชิงปริมาณ หากวัดจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
              - เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ได้รับของ  
                               ผู้เข้าร่วมโครงการ ใหร้ะบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่8, 18   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.2, 6.1  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้ารว่มกิจกรรม  
       
15.  (ส าหรับโครงการเดิมหรือต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) ปัญหา/ อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการปีที่ผ่านมา (ข้อมลูจาก
ผลประเมินโครงการปีที่แล้ว) 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
งบประมาณที่ไดร้ับน้อย ต้องหางบประมาณจาก
แหล่งอื่นๆสมทบเพื่อให้การด าเนนิโครงการเป็นไป
อย่างราบรื่นและเหมาะสม 

ควรหางบประมาณจากแหล่งอื่นสมทบ เพื่อให้มีงบประมาณ
เพียงพอกับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
433 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.413 
  ชื่อโครงการ การควบคุมคณุภาพเครื่องส าอางทางกายภาพ 
    โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
       (รหัสโครงการเดิม ตามแผน 56 ...........-..........) 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที ่1.4  มาตรการ 1.4.3 )    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)         
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่..........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที ่ 4.1  มาตรการที่  4.1.2 
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี         ไม่ม ี  

3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี    ไม่ม ี

3.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบรกิาร 
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการบริการในรดับมาก
หรือมากที่สุด  

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........1.... กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 ของ
งานบริการวิชาการ
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ...-..ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม.......100.......คน 
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3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 
ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 
  ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแกไ้ขปญัหา 100% 
  จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะที่เกิดขึ้น ........1.......... กิจกรรม ระบุช่ือกิจกรรม การให้ความรู้แกชุ่มชน 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ 
............... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) 
.................... 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 1 หน่วยงานหรือชุมชน ระบุชื่อ
หน่วยงานหรือชุมชน วิสาหกิจชุมชนหลุ่มแม่บ้านหนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 

3.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมิน
ความส าเร็จและการบูรณาการบรกิารวิชาการ) 

ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัยระบุช่ือโจทย์วิจยั ........................................................................ 

3.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการด้านใด 
 ด้านผลิตบณัฑิต   
 ด้านการวิจัย   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
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ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
4.3  ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์  พลนอก  โทร. 055968888 
4.4  ผู้ประสานงาน   คุณณัฐวรรณ สถานทุง โทน 1819 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันพบว่า วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งได้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องส าอางเป็นการทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากการส่งเสริ
ของรัฐบาลตามนโยบายหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง  ซึ่งปัจจุบัน
เครื่องส าอางเหล่านี้ก าลังได้รับความนิยมและแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพของเครื่องส าอางที่ผลิตกันในวิสาหกิจระดับท้องถิ่นยังมีการด าเนินการกันน้อย 
ส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางยังไม่สม่ าเสมอเท่าท่ีควร ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการขาดความรู้ ทักษะ ตลอดจน
ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต  

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้า ตลอดจนทักษะในการควบคุมคุณภาพ อันจะส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค โครงการนี้จึงมุ่งที่จะถ่ายทอดวิธีการควบคุมคุณภาพของ
เครื่องส าอางทางกายภาพ โดยมุ่งประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีไม่ยุ่งยากซักซ้อน โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายเครื่องส าอางในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
เพื่อให้สามารถน าไปควบคุมคุณภาพสินค้าท่ีผลิตต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1  เพื่อให้ผู้รับการอบรมไดร้ับความรู้ในการควบคมุคุณภาพเครื่องส าอางทางกายภาพ 
6.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึการปฏิบัติการการควบคุมคณุภาพเครื่องส าอางทางกายภาพ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น......60........คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต       จ านวน........-.............คน 
       อาจารย์/บุคลากร    จ านวน........5............คน 
    อื่นๆ (กลุ่มแม่บ้านวสิาหกิจชุมชน) จ านวน......55............คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) การสอนผลิตเครื่องส าอางอย่าง่ายเพื่อน าไปใช้ในครัวเรือน แก่กลุม่แม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโสน 
 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี         
  มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
             เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
             ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
             อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
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 8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา   
หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร) จ านวน 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แหล่งอื่น  
(โปรดระบุ) 

1. ค่าอาหารและอาหารว่าง อาจารย์และบุคลากร (60 บาท* 55 คน)   3,300  
2. ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง  4,500  
3. ค่าวัสด ุอุปกรณ ์  1,700  
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
 ส ารวจข้อมลูพื้นฐานชุมชน และด าเนินการจดั
กิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
น าผลการด าเนินงานท่ีได้มาพิจารณาปรับปรุงการ
เขียนโครงการในปีถัดไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  เดืนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2557 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม   วิสาหกิจชุมชนหลุม่แม่บ้านหนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ชุมชนสามารถสร้างรายได้ และวสิาหกิจชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายเครื่องส าอางในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 
เพื่อให้สามารถน าไปควบคมุคณุภาพสินค้าที่ผลิตต่อไป 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.รายงานสรปุ ประเมินผล
การด าเนินโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจโดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 (จาก
ระดับคะแนน 5) 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

หมายเหตุ : - เชิงปริมาณ หากวดัจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบไุม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
              - เชิงคุณภาพ หากวัดจากความส าเร็จของการจัดโครงการ ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ได้รับของ  
                               ผู้เข้าร่วมโครงการ ใหร้ะบไุม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่8, 18 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  5.2, 6.1  สงป.   ตัวช้ีวัดที ่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

14.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการปีที่

ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
ดังกล่าว    

           - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างเครอืข่ายและภาคีการมีส่วนรว่ม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ ภ.501 
     ชื่อโครงการ ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
  โครงการเดิม/ต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    2.1  โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 

 การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    2.2  โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกว่า 1 พันธกิจ) 
 การผลติบณัฑิต   การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........) 
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที ่2.1  มาตรการ 2.1.4)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
    3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่ 5.2  มาตรการที่ 5.2.1, 5.2.3 
3.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
   มี          ไม่ม ี

 
4.  ผู้รับผิดชอบ 

4.1  ผู้ก ากับดูแล รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบตัิงาน  
4.3  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  โทร 3674 

 รศ.ดร.จารภุา วิโยชน์  โทร 3682 
4.4  ผู้ประสานงาน  นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง  โทร 3647 

  
5.  หลักการและเหตุผล 

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบ
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยหรือคณะที่มีข้อตกลงร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบัติสังกัดหน่วยงานอ่ืนจะต้องมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมอืเป็นเอกสารชัดเจนท่ีแสดงว่าแหลง่ฝึกปฏิบัติ
นั้น ๆ มีเจตจ านง และถือเป็นความรับผิดชอบในการร่วมผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในความเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาวิชาชีพและการ
เรียนการสอนร่วมกัน 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรด าเนินหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 และ
มีแหล่งฝึกที่มีคุณภาพในจ านวนที่เพียงพอกับนิสิต รวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับแหล่งฝึกมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม 
จากข้อก าหนดของสภาที่ระบุให้ทุกมหาวิทยาลัยปรับเป็นหลักสูตร 6 ปีในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป จะท าให้มีนิสิต
นักศึกษาฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วประเทศในระยะเวลาอันใกล้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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นเรศวรจึงเริ่มท าข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานใน 2 – 3 ปีที่ผ่านมา แต่ยังมีจ านวนไม่เพียงพอกับนิสิต จึง
ต้องประสานงานกับโรงพยาบาลและร้านยาอื่นเพื่อท าข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนการสอน
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะน าไปสู่โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยในงาน
ประจ าด้วย 

 
6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  สร้างเสรมิศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพเภสัชกรรม  
 6.2  สร้างเสรมิศักยภาพในการพฒันาระบบยา และงานเภสัชกรรม 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย 
 -  อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี   5 คน 
 -  อาจารย์ประจ าแหล่งฝึก   5 คน 

7.2  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ติดต่อประสานงานกับแหล่งฝึกเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
2) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ (MOU) 
3) ติดตามแนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งฝึก 

 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

1. รายไดค้ณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวด
เงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร) จ านวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  

2. งบประมาณแผ่นดิน แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม กิจกรรม : จัดการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
จ านวนเงิน 15,960 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน 

 
ค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมา
ณรายได้ 

แหล่งอื่น 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย ์และเจ้าหน้าที่ (240 บาท 3 คน 3 วัน) 2,160   
2 เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ  300  
3 ค่าที่พัก (1,200 บาท 2 ห้อง 2 คืน) 4,800   
4 ค่าพาหนะ  7,000   
5 ค่าวัสด ุ 2,000   

  รวม 15,960 300  
 รวมท้ังสิ้น 16,260  
*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมคณะกรรมการฝึกปฏิบตัิงาน 
2. ก าหนดแหล่งฝึกท่ีต้องการ และอาจารยผ์ู้ปฏิบตัิงาน 

 

                     
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานงานแหล่งฝึก 
3. ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   

 

          
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปรายงานโครงการ                     

 
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
รวบรวมข้อเสนอแนะและโครงการที่แหล่งฝึกต้องการ เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และน าไปจดัท าแผนเพื่อ
พัฒนาในปีต่อไป                     

  

 
 
10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 
 10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม: ตุลาคม พ.ศ. 2556– กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
 10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม: แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม  
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  การปฏิบัติตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึก 
11.2  แหล่งฝึกมีศักยภาพและสามารถรับนสิิตฝึกปฏิบตัิงานได้อยา่งต่อเนื่อง 
11.3  อาจารย์แหล่งฝึกเกดิทักษะทางวิชาการ สามารถน าไปต่อยอดในการปฏิบัติวิชาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
11.4  มีงานวิจัยจากงานประจ าทีช่่วยพัฒนาแหล่งฝึกได ้
11.5  แหล่งฝึกมีคุณภาพ มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพ และสถาบันต่าง ๆ ร่วมกันก าหนด 

 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI)  

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือ

ทางวิชาการกับแหล่งฝึกเพิ่มขึ้นไมน่้อย
กว่า 10 แห่ง 

แหล่งฝึกท่ีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการมีนสิิตฝึกงานอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของนิสิตทั้งหมด 

การฝึกงานในแหล่งฝึกท่ีลงนามบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบักันโดยทั่วไป 

อาจารย์แหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น
โดยคณะเภสัชศาสตร์และ 

การจัดโครงการ
เป็นไปตามระยะ 
เวลาที่ก าหนด 

การเบิกจา่ยไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

 
13.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.5, 2.6  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ   
 14.1  จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 14.2  จ านวนแหล่งฝึกท่ีเข้าร่วมโครงการที่รองรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 14.3  จ านวนนิสิตทีฝ่ึกงานในแหล่งฝึกที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
   
15.  ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว) และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
1. แหล่งฝึกเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ที่มีก าลังสนับสนุน
หน่วยงานมาก เช่น มีค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษในกรณีรับ
นิสิตนักศึกษาฝึกงานจากสถาบัน ส่งอาจารยส์ังกัด
คณะมาประจ าที่แหล่งฝึกนั้นๆ สนบัสนุน
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัช
บ าบัด จากสภาเภสัชกรรม เป็นตน้ 

1.  เสนอทางเลือกอื่น ๆ ท่ีทางคณะสามารถสนับสนุนได้ 

2. แหล่งฝึกท่ีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต้องรับฝึกปฏิบตัิงานนิสตินักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อืน่ ท าให้สามารถรบันิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้
ลดลง 

2.  เพิ่มการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับแหล่งฝึกอื่นพัฒนานิสติให้มีความพร้อมในการฝึกงาน
และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ที่ของอาจารย์แหล่งฝึก
ได้ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของแหล่งฝึก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ ภ.502 
     ชื่อโครงการ  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยัและบัณฑติศึกษา 
     โครงการเดิม/ต่อเนื่อง       โครงการใหม ่
              (รหัสโครงการเดมิ ตามแผน 56 ภ.306) 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 โครงการสอดคล้องกับพันธกจิหลัก 
     การผลติบณัฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 โครงการนี้เชื่อมโยง/บูรณาการกับพันธกิจรอง (ระบุได้มากกวา่ 1 พันธกิจ) 
     การผลติบัณฑิต    การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    เป็นเลิศทางการวิจยั      (กลยุทธ์ที่ 1.3 มาตรการ 1.3.2)    
     ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)          
     ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)    
     ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้  (กลยุทธ์ที่........มาตรการ...........)   
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที ่ 5.5, 5.6  มาตรการที่  5.5.2, 5.6.1, 5.6.2  
 3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอกตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
   มี          ไม่ม ี
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสชัศาสตร ์
4.3  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั    โทร. 3682 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย     โทร. 1860 
4.4  ผู้ประสานงาน   นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต    โทร. 3650 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันน าของประเทศและเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียในการ
ผลิตบัณฑิตด้านบรบิาลเภสชักรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ภายในปี 2559” และหนึ่งใน
พันธกิจหลัก คือ “สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพมาตรฐานทั้งในระดับชุมชน ประเทศและนานาชาติ”   

เพื่อให้บรรลุพันธกิจ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษา หรือวิจัยช้ันน าใน
ระดับประเทศและนานาชาติจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ทัศนะ และประสบการณ์
ทางด้านการวิจัย น าไปสู่การพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จากความจริงที่ว่านิสิตบัณฑิตศึกษาเป็นหัวใจส าคัญ
ส าหรับการพัฒนางานวิจัยขององค์กร  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันที่มีช่ือเสียงซึ่งน าไปสู่การเป็น
ที่รู้จักในระดับประเทศและนานาชาติมากขึ้น อาจน าไปสู่การเพิ่มจ านวนนิสิตบัณฑิตศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศที่มี
คุณภาพ ท้ายสุดจะส่งผลให้ศักยภาพด้านงานวิจัยและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร์ เพิ่ม
มากขึ้นท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันท่ีมีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ 
6.2 เพื่อเพ่ิมจ านวนนิสิตบัณฑิตศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศท่ีมีคุณภาพ 
6.3 เพื่อก าหนดแนวคิด ทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยของคณะ ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ

บุลคลากรในการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 20 คน  ประกอบด้วย 
      ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และ/หรือ นักวิจัยในคณะเภสัชศาสตร์ 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

  ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และ/หรือ นักวิจัยในคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างสถาบัน  

 7.3  การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
   ไม่ม ี         
          มี     โดย   เบิกค่าพาหนะเดินทาง (เช่น รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน) 
               เบิกค่าเช่ารถและค่าน้ ามันรถ 
               ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
               อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................... 
 8. งบประมาณด าเนินการ  
  งบประมาณทั้งสิ้น  215,000  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถว้น) ดังนี ้ 
 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดเงินอุดหนุน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพในการวจิัย) 

 ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

รายได้ 

แหล่งอื่น 

(โปรดระบุ) 

1. ค่าวัสดุและเอกสาร  5,000  

2. ค่าของที่ระลึก  10,000  

3. ค่าท่ีพัก และค่าเดินทาง  150,000  

4. ค่าเบี้ยเลีย้ง  50,000  

รวม 215,000  บาท 
รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ส ารวจความสนใจของนักวิจัย 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง

แผนการด าเนินงาน 

 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดต่อนักวิจัยจากสถาบันท่ีมี

ช่ือเสียง 
2. ด าเนินการประชุมที่คณะ หรือที่

สถาบันที่ต้องการสร้างเครือข่าย 

      
 

  
 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ด าเนินการประเมินผลจากผู้เข้าร่วม
โครงการ 

           
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
รายงานผลการประเมินโครงการในท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ
เภสัชศาสตร ์

           
 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   ในปีงบประมาณ 2557      
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม        สถาบันที่ต้องการสร้างเครือข่าย  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการสถาบันที่มีช่ือเสียง และจ านวนนสิิตบณัฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
สถาบันที่มีความร่วมมือ
ทางด้านการวิจัย อย่างน้อย 
1 สถาบัน 

ได้ผลงานวิจัยที่มีคณุภาพ 
สามารถตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

 

การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การเบิกจ่ายไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ .................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 5, 6, 7 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1, 4.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่ ................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
14.1 รายงานการด าเนินงานโครงการต่อคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน 
14.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และจดัท ารายงานโครงการฯ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานต่อคณะฯ 

 
15. ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ (ส าหรับโครงการใหม่) หรือปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดโครงการ

ปีที่ผ่านมา (ส าหรับโครงการเดิม/ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว)  และแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ปัญหา/อุปสรรค/ความ
เสี่ยง ดังกล่าว    

ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- 
 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเพิ่มสมรรถนะทางการเงินขององค์กรเพื่อ

การแข่งขันพึ่งพาตนเองได้ 
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แผนยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมสมรรถนะทางการเงินขององค์กรเพ่ือการแข่งขันแล-ะพึ่งพาตนเองได้ 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 
6.1 6.1.1 

6.1.2 
โครงการบริการวิชาการต่าง ๆ 
การรายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ 

และหน่วยงานในก ากับ 

รองฯ กิจการนิสติ ธเรศ 
ศรีสัจจา 

  6.1.3  

6.2 6.2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑติ รองฯ แผนฯ งานแผนฯ 
    การวิเคราะห์ต้นทุนด้านสารเคม ี ผู้ช่วยฯ วิจัยฯ งานวิจัย 
  6.2.2 การพัฒนาระบบการตดิตามและประเมินผล รองฯ บริหาร การเงิน 
    ด้านการเงินและพัสด ุ     
  6.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองฯ บริหาร หน.ส านักงาน 
  6.2.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผู้ช่วยฯ เทคโนฯ งานเทคโนฯ 
    การใช้ E-document ในการปฏิบตัิงาน รองฯ บริหาร งานสารบรรณ 
    การใช้ E-meeting ในการประชุม รองฯ บริหาร งานสารบรรณ 
    การวิเคราะห์ต้นทุนด้านการใช้กระดาษ รองฯ บริหาร งานสารบรรณ 
    การจัดท านโยบายดา้นการประหยดัพลังงาน รองฯ บริหาร หน. ส านักงาน 

6.3 6.3.1 
6.3.2 
6.3.3 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์
ก าหนดนโยบายและกลไกการประชาสัมพันธ์ 
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
การส ารวจภาพลักษณ์ของคณะเปรียบเทียบ

กับหน่วยงานอื่น 

รองฯ บริหาร 
รองฯ บริหาร 
รองฯ บริหาร 
รองฯ บริหาร 

อรัญญา 
อรัญญา 
อรัญญา 

งานแผนฯ 
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บทที่ 3 

******** 
งบประมาณแผนปฏิบัติการ              

ประจ าปี 2557 
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บทที ่3 
แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2557 

 
 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 ส าหรับ 
ใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ ดังนี้ 

1.  งบประมาณรายได้  ปี 2557        จ านวน     20,457,340  บาท 
2.  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2557 จ านวน    (อยู่ระหว่างอนุมัติงบประมาณ)                      
   
  

เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ  เพื่อให้การ
ปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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สรุปงบประมาณโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์  ช่วงแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
งบประมาณในแผนปฏิบัติการ 2557 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งอื่น ๆ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การบรหิารจดัการองค์กรที่เน้นคณุภาพและธรรมาภิบาล         
          

วงเงินงบประมาณโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1  (จ านวน  20   โครงการ) 6,000 1,060,145 27,166,000 17.55 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การจัดการหลักสูตรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน          
                    และระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ         
   -  การเรียนการสอนและพัฒนาหลักสตูร - 1,226,050 180,000 20.30 

   -  เสริมประสบการณ์และฝึกงาน 3,360,000 700,060 567,450 11.59 
   -  กิจกรรมนสิิต - 730,000 270,000 12.08 
วงเงินงบประมาณโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2  (จ านวน  49  โครงการ) 3,360,000 2,656,110 1,017,450 43.97 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การบริหารการวจิัยที่มีประสิทธิภาพ         
          

วงเงินงบประมาณโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3  (จ านวน 7 โครงการ) - 439,000 110,400 7.27 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการ         
                     ของชุมชนและสังคม         

วงเงินงบประมาณโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4  (จ านวน 13 โครงการ) - 170,000 1,664,600 2.81 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การสร้างเครือขา่ยและภาคีการมีส่วนร่วม         
          

วงเงินงบประมาณโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5  (จ านวน 2 โครงการ) 15,960 215,300 - 3.56 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การเพิ่มสมรรถนะทางการเงินขององค์กรเพื่อการแข่งขัน         
                     พึ่งพาตนเองได้         

วงเงินงบประมาณโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6  (จ านวน - โครงการ) - - - - 

งบประมาณครุภัณฑ์การเรียนการสอนและวิจัย (ตั้งไว้ในงบประมาณรายได้ปี 57 แล้ว) - 1,500,000 - 24.83 

จ านวนโครงการทั้งสิ้น  91  โครงการ   รวมประมาณการใช้งบประมาณ 3,381,960 6,040,555 29,958,450 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
รหัส

โครงการ 
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ 

(พ.ศ.55-59) 
โครงการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน  งบประมาณ   รวม งบรายได้+ 

งบแผ่นดิน  
กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงิน

อ่ืน   
ภ.101 1.2 1.2.2   ⁄ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร

สถาบัน ประจ าป ี2557 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร  - 20,000 - 20,000 

ภ.102 1.6 1.6.2, 
1.6.4 

  ⁄ โครงการวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ครบรอบ  
20 ปี และเชิดชูผู้ปฏิบัติดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร  - 303,500 40,000 303,500 

ภ.103 1.1 1.1.2, 
1.1.3 

  ⁄ ผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร ์ประจ าป ี
2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานธุรการ  - 20,000 - 20,000 

ภ.104 1.6 1.6.3   ⁄ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี คณะเภสัช
ศาสตร์ 2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางกมลณิชา  ฉิมแย้ม - 70,000 - 70,000 

ภ.105 1.6 1.6.2  ⁄ โครงการวันส าคัญ และประเพณีต่าง ๆ   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
คณะเภสัชศาสตร์   

นางสาวอรัญญา อินทโชต ิ 
นายสุรินทร์ นิลพันธ ์  

- 20,000 - 20,000 

ภ.106 1.6 1.6.4  ⁄ โครงการเตรียมความพร้อมรับมืออบุัติภยัและ
อัคคีภัย  คณะเภสัชศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร 6,000 15,875 - 21,875 

ภ.107 1.1, 1.6 1.1.3, 
1.6.2 

 ⁄ การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการท างาน
อย่างมีส่วนร่วมของบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร  - 270,000 - 270,000 

ภ.108 1.2, 6.3 1.2.5, 
6.3.1, 
6.3.2, 
6.3.3 

  ⁄ การพัฒนางานประชาสัมพันธ์คณะเภสชัศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ  

นางสาวอรัญญา อินทโชติ - 60,000 - 60,000 

ภ.109 1.6 1.6.4   ⁄ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในการปฏิบตัิงานโดยใช้
ระบบ 5 ส. 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร - 5,000 - 5,000 

ภ.110 1.2 1.2.5   ⁄ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
คณะเภสัชศาสตร์   

นางสาวอรัญญา  อินทโชต ิ - 15,000 - 15,000 
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รหัส
โครงการ 

แผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
(พ.ศ.55-59) 

โครงการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน  งบประมาณ   รวม งบรายได้+ 
งบแผ่นดิน  

กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงิน
อ่ืน   

ภ.111 1.2 1.2.5 ⁄   โครงการจัดประชุมและน าเสนอผลงานเครือข่าย
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
(ศคภท.) 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
คณะเภสัชศาสตร์ 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
คณะเภสัชศาสตร์ 

- 123,000 - 123,000 

ภ.112 1.2, 1.6 1.2.3, 
1.6.2 

  ⁄ โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหนว่ยงานและ
สานสัมพันธ์บุคลากรส านักงานเลขานกุารคณะเภสัช
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
คณะเภสัชศาสตร์   

นายสุรินทร์  นิลาพันธ ์  - 18,000 - 18,000 

ภ.113 1.4, 1.5, 
6.2 

1.4.2, 
1.5.1, 
6.2.4 

⁄  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้ นางสาวปัทมา  ทับทิมทอง - 30,000 10,000 30,000 

ภ.114 1.1 1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3 

 ⁄ โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 
2558  คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพ    

เจ้าหน้าที่หนว่ยนโยบายและ
แผน   

- 7,950 - 7,950 

ภ.115 1.3 1.3.2   ⁄ โครงการประเมิน/ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับคณะ) คณะเภสัชศาสตร์ 
รอบการประเมินปีการศึกษา 2556 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพ    

เจ้าหน้าที่หนว่ยประกัน
คุณภาพ   

- 42,320 - 42,320 

ภ.116 1.3 1.3.2   ⁄ โครงการประเมินคุณภาพระดับหนว่ยงานย่อย คณะ
เภสัชศาสตร์ รอบการประเมินปกีารศึกษา 2556 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพ    

เจ้าหน้าที่หนว่ยประกัน
คุณภาพ   

- 32,000 - 32,000 

ภ.117 1.3 1.3.2   ⁄ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และหน่วยงานย่อย คณะ
เภสัชศาสตร ์ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพ    

เจ้าหน้าที่หนว่ยประกัน
คุณภาพ   

- 7,500 - 7,500 

ภ.118 1.6 1.6.1, 
1.6.2 

⁄  การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตรเภสัชกรรมปฏิบัติ ผศ.ดร.นันทีทิพทย์   
ลิ้มเพียรชอบ 

นางนงนุช  โมราราย - - 46,000 - 

ภ.119 1.6, 2.5 1.6.4, 
2.5.1 

⁄  โครงการซ่อมบ ารุงอาคาร ระบบไฟฟ้าและหลังคา 
คณะเภสัชศาสตร์เพื่อลดอุบัติภัยของนิสติและ
บุคลากร ประจ าปี 2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานอาคารสถานที่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - 26,980,000 - 

ภ.120 1.6 1.6.1   ⁄ โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ดร.อรนันท ์เกิดพินธ ์ ดร.อรนันท ์เกิดพินธ ์ - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 4 16 รวมงบประมาณ 6,000 1,060,145 27,166,000 1,066,145 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
รหัส

โครงการ 
แผนยุทธศาสตร์

คณะฯ (พ.ศ.55-59) 
โครงการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน  งบประมาณ   รวม งบรายได้+ 

งบแผ่นดิน  
กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงินอ่ืน   

ภ.201 2.1, 
3.4 

2.1.6, 
3.4.1 

  ⁄ โครงการการให้การสนับสนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัย
นเรศวร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย      หัวหน้างานบริการการศึกษา 
นางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ ์

- 320,000 - 320,000 

ภ.202 2.1 2.1.6   ⁄ โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2557 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย      หัวหน้างานบริการการศึกษา 
นางสาวสรัสวดี ชยัรัตน์   

- 13,000 - 13,000 

ภ.203 2.1, 
3.4 

2.1.5, 
2.1.7, 
2.1.8, 
3.4.2 

  ⁄ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา     

หัวหน้างานบริการการศึกษา 
นางสาวจุฑามาศ  คัมพีรพงษ ์
นางสาวบุญภา  หลักทรัพย ์ 

- 54,500 - 54,500 

ภ.204 2.1 2.1.1   ⁄ โครงการจัดสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานบริการการศึกษา 
นางสาวชัชชญา ชัชชวลิตสกุล  

- 29,240 - 29,240 

ภ.205 2.1 2.1.6 ⁄  โครงการสนับสนุนเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เป็นเภสัชกรมืออาชีพ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย      หัวหน้างานบริการการศึกษา 
นางสาวชัชชญา ชัชชวลิตสกุล  

- 37,560 - 37,560 

ภ.206 2.1 2.1.5   ⁄ โครงการน าเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา  

หัวหน้างานบริการการศึกษา   - 40,000 - 40,000 

ภ.207 2.4 2.4.2   ⁄ โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์ และ
พัฒนาการสอน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย หัวหน้างานบริการการศึกษา   - 53,700 - 53,700 

ภ.208 2.1 2.1.9, 
2.1.10 

  ⁄ โครงการสนับสนุนการจัดท าการวจิัยในชั้นเรียน
และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย หัวหน้างานบริการการศึกษา   - 20,000 - 20,000 

ภ.209 2.4 2.4.2   ⁄ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชา 

หัวหน้าภาควิชา 3 ภาควิชา  เลขานุการภาควิชา 3 ภาควิชา - 23,000 - 23,000 

ภ.210 2.2, 
2.4 

2.2.1, 
2.2.2, 
2.4.2  

  ⁄ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการเรียน
การสอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการ
เรียนการสอน 

หัวหน้างานบริการการศึกษา - 7,000 - 7,000 

ภ.211 2.4, 
4.1 

2.4.1, 
4.1.2 

 ⁄  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขยีนต ารา 
หนังสือหรือบทความวิชาการ เพื่อการเผยแพร่
และ/หรือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย หัวหน้างานบริการการศึกษา   - 17,250 - 17,250 

ภ.212 2.1 2.1.1   ⁄ โครงการประชุมกรรมการด าเนินการหลกัสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย   หัวหน้างานบริการการศึกษา, 
นางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ ์ 

- 54,600 - 54,600 
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รหัส
โครงการ 

แผนยุทธศาสตร์
คณะฯ (พ.ศ.55-59) 

โครงการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน  งบประมาณ   รวม งบรายได้+ 
งบแผ่นดิน  

กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงินอ่ืน   

ภ.213 2.1 2.1.3   ⁄ โครงการศึกษาปัญหาสาธารณสุขในชุมชน ดร.นิลวรรณ อยู่ภักด ี        อ.
ดารณี เชี่ยวชาญธนกจิ 

นางสาวศศิลดา ตายา และ   
นางนงนุช  โมราราย   

- 32,750 - 32,750 

ภ.214 2.1 2.1.2 ⁄  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ การบรูณาการ
ความรู้ทางงเภสัชกรรมกับงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (รายวิชา 199221 บทน าทางเภสัช
กรรมส าหรับเภสัชศาสตร์) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 
 

เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

- 10,000 - 10,000 

ภ.215 2.1, 
2.3 

2.1.3, 
2.3.1 

⁄  สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา            
ของคณะเภสัชศาสตร์ 

ผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษา - 61,550 - 61,550 

ภ.216 2.1, 
3.1, 
3.4 

2.1.7, 
3.1.2, 
3.4.2 

⁄  Manuscript preparation for international 
scientific  journal  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิ
ศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 
นางสาวสรัสวดี  ชัยรัตน ์

- 38,000 - 38,000 

ภ.217 2.4 2.4.2 ⁄   โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรายวิชาการ
จัดการคุณภาพในองค์กรและรายวิชาการจัดการ
ระบบยาเพือ่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

ผศ.ดร.นันทวรรณ   
กิติกรรณากรณ์ 

เลขานุการภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

- 70,000 - 70,000 

ภ.218 2.1, 
5.6 

2.1.7, 
5.6.2 

⁄  โครงการความร่วมมือทางกิจกรรมวิชาการและ
วิจัยกับ Monash University 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย หัวหน้างานบริการการศึกษา - - 180,000 - 

ภ.219 2.1 2.1.2   ⁄ โครงงานวิจัยส าหรับนิสิตปริญญาตรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย นางสาวศิรินทิพย์  อินทรภาษิต - 343,900  343,900 
รวมงบประมาณการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 1,226,050 180,000 1,226,050 

ภ.220 2.1 2.1.6   ⁄ โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปกีารศึกษา 2557 

ประธานหลกัสูตรเภสัชศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน   

นายสุรินทร์ นิลาพันธ ์  - 133,120* - 133,120 

ภ.221 2.1 2.1.3   ⁄ โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนใน
ประเทศ 

ประธานหลกัสูตรเภสัชศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน   

นายสุรินทร์ นิลาพันธ ์  - 16,820* - 16,820 

ภ.222 2.1 2.1.3   ⁄ โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน  ณ  
ต่างประเทศ   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา  2556 

ประธานหลกัสูตรเภสัชศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน   

นายสุรินทร์ นิลาพันธ ์  - 263,000* - 263,000* 
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รหัส
โครงการ 

แผนยุทธศาสตร์
คณะฯ (พ.ศ.55-59) 

โครงการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน  งบประมาณ   รวม งบรายได้+ 
งบแผ่นดิน  

กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงินอ่ืน   

ภ.223 2.1 2.1.7   ⁄ โครงการฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ประธานหลกัสูตรเภสัชศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน   

นายสุรินทร์ นิลาพันธ ์  - 66,400* - 66,400* 

ภ.224 2.3 2.3.1   ⁄ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2556 

ประธานหลกัสูตรเภสัชศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน  

นายสุรินทร์  นิลาพันธ ์  - 180,540* - 180,540* 

รวมงบประมาณ ป.โทชุมชน - 659,880* - 659,880* 

ภ.225 2.1, 
5.6 

2.1.3, 
2.1.7, 
5.6.1, 
5.6.2 

  ⁄ สหกิจศึกษาต่างประเทศ  ผศ.ดร.ปวีณา  สินธิสมบัต ิ
รศ.ดร.จารุภา  วโิยชน ์
ผศ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ 

นางจิตตรีพร  คล้ายแท ้
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

- 100,000 356,000 100,000 

ภ.226 2.1, 
5.2 

2.1.6, 
5.2.1, 
5.2.3 

 ⁄ สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 
ผศ.ดร.อัษฏางค์  พลนอก 

นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

10,320 200 13,650 10,520 

ภ.227 2.1 2.1.3, 
2.1.6 

  ⁄ การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 

นางสาวปัทมา  ทับทิมทอง 
นางจิตตรีพร  คล้ายแท้  

51,450 118,500 - 169,950 

ภ.228 2.1 2.1.3   ⁄ ฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์สาธารณสุขใน
ชุมชน 

ดร.นิลวรรณ อยู่ภักด ี
อ.ดารณี เช่ียวชาญธนกจิ 

นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

143,460 650 - 144,110 

ภ.229 2.1 2.1.3   ⁄ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

666,560 12,680 - 679,240 

ภ.230 2.1 2.1.2, 
2.1.3 

  ⁄ ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

1,388,800 103,630 - 1,492,430 

ภ.231 2.4, 
5.6 

2.4.4, 
5.6.2 

 ⁄ โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ ส าหรับ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล
เภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ      นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

13,500 10,000 - 23,500 

ภ.232 2.4, 
5.2 

2.4.3, 
5.2.3 

 ⁄ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านบริบาลทาง
เภสัชกรรมในต่างประเทศ 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

- 200,000  200,000 
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รหัส
โครงการ 

แผนยุทธศาสตร์
คณะฯ (พ.ศ.55-59) 

โครงการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน  งบประมาณ   รวม งบรายได้+ 
งบแผ่นดิน  

กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงินอ่ืน   

ภ.233 2.1 2.1.3  ⁄ ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิชาชีพ          
เภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

68,160 42,500 53,500 110,660 

ภ.234 2.1 2.1.3  ⁄ ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 

นางจิตตรีพร คล้ายแท ้
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 
เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

47,800 26,000 24,300 73,800 

ภ.235 2.1, 
5.2 

2.1.6, 
5.2.3 

 ⁄ ประชุม สัมมนา  เภสัชศาสตร์ศึกษาส าหรับ
อาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

245,500 18,000 - 263,500 

ภ.236 2.1, 
5.2 

2.1.6, 
5.2.3 

  ⁄ ประชุม สัมมนา ระบบการจัดการด้านยา ส าหรับ
อาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

127,600 4,800 - 132,400 

ภ.237 2.1, 
5.2 

2.1.3, 
5.2.3 

 ⁄ การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ปว่ยอายรุกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

193,500 2,000 48,000 195,500 

ภ.238 2.1, 
5.2 

2.1.7, 
5.2.3 

  ⁄ อบรมภาษาอังกฤษเพือ่การปฏิบัติงานบริบาล
ทางเภสัชกรรม  

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

75,500 12,000 - 87,500 

ภ.239 2.1, 
5.2 

2.1.6, 
5.2.3 

  ⁄ การเข้าร่วมปฏิบัติงานในแหล่งฝึกปฏิบตัิการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

52,200 - - 52,200 

ภ.240 2.1, 
5.2 

2.1.2, 
2.1.3, 
5.2.3 

 ⁄ ฝึกอบรมระยะสั้นดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

28,500 27,000 - 55,500 

ภ.241 2.1, 
5.2 

2.1.3, 
5.2.3 

⁄   เตรยีมความพร้อมอาจารย์แหล่งฝึกปฏบิัติงาน
บริบาลทางเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ      
หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง  

155,200 7,100 - 162,300 

ภ.242 2.1, 
5.2 

2.1.6, 
5.2.3 

  ⁄ พัฒนางานวิจยัในงานประจ าส าหรับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ       นางจิตตรีพร คล้ายแท ้และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง  

91,950 15,000 - 106,950 

ภ.243 2.3 2.3.1 ⁄  เสริมประสบการณ์ร้านยา ผู้จัดการสถานปฏิบิติการเภสัช
กรรมชุมชน 

พรทิพย์  ฤทธิ์มั่น - - 72,200  
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รหัส
โครงการ 

แผนยุทธศาสตร์
คณะฯ (พ.ศ.55-59) 

โครงการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน  งบประมาณ   รวม งบรายได้+ 
งบแผ่นดิน  

กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงินอ่ืน   

รวมงบประมาณแหล่งฝึกฯ 3,360,000 700,060 567,450 4,060,060 

ภ.244 2.3 2.3.4  ⁄ โครงการกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธาน
สโมสรนิสิตฯ 

- 55,000 10,000 55,000 

ภ.245 2.3 2.3.1-
2.3.4 

 ⁄ โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธาน
สโมสรนิสิตฯ 

- 65,000 10,000 65,000 

ภ.246 2.1, 
2.3 

2.1.3, 
2.1.5-
2.1.8, 
2.3.1-
2.3.4 

 ⁄ โครงการกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธาน
สโมสรนิสิตฯ 

- 310,000 110,000 310,000 

ภ.247 2.1, 
2.3 

2.1.5-
2.1.8, 
2.3.1-
2.3.4 

 ⁄ โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธาน
สโมสรนิสิตฯ 

- 40,000 80,000 40,000 

ภ.248 2.1, 
2.3 

2.1.1, 
2.3.1-
2.3.4 

 ⁄ โครงการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อประกนั
คุณภาพและสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธาน
สโมสรนิสิตฯ 

- 190,000 50,000 190,000 

ภ.249 2.3 23.1-
2.3.4 

 ⁄ โครงการกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นางสาว ศรีสัจจา เปาจีน นายณัฐกิตติ์ คับเพียง ประธาน
สโมสรนิสิตฯ 

- 70,000 10,000 70,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมนิสิต - 730,000 270,000 730,000 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 2 8 41  3,360,000 2,656,110 1,017,450 6,016,110 

หมายเหตุ : * หมายถึง งบประมาณทีจ่ดัสรรไว้แล้ว  ไม่น ารวมในสัดส่วนงบประมาณประจ าปี 2557 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธภิาพ 
รหัส

โครงการ 
แผนยุทธศาสตร์

คณะฯ (พ.ศ.55-59) 
โครงการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน  งบประมาณ   รวม งบรายได้+ 

งบแผ่นดิน  
กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงินอ่ืน    

ภ.301 3.2 3.2.2  ⁄ Big cleaning Day ห้องปฏบิัติการกลางและ
หน่วยปฏิบัติการวิจยั (Unit cell) คณะเภสัช
ศาสตร์ 

นายจกัรินทร์ ศรีวิไล  นิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์

นางวิภาดา  บุญส่งแท ้ - 5,000 - 5,000 

ภ.302 3.2 3.2.2   ⁄ พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ห้องปฏิบัติการปลอดภยั ในคณะเภสัชศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา  
ดร.นัตศวดี  อภิชาตวิัฒนะ 

นางวิภาดา บุญส่งแท ้  - 50,000  - 50,000 

ภ.303 3.2 3.2.1   ⁄ การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการ
วิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย  นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต   - 340,000  - 340,000  

ภ.304 3.3 3.3.1  ⁄  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการ
เขียนโครงร่างวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย  นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต  -  20,000 -    20,000  

ภ.305 3.1 3.1.2  ⁄ โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจยั คณะเภสัช
ศาสตร์ในการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” 
ครั้งที่ 10 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าป ี
2557 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย  นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต  -  12,000 -    12,000  

ภ.306 3.4 3.4.2  ⁄ การจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“Metabolomics” 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา  

นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต - 12,000 35,400 12,000 

ภ.307 3.2 3.2.2   ⁄ โครงการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิการวิจยั
ทางคลินิกที่ดี (GCP) 

ผู้อ านวยการสถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ    

เจ้าหน้าที่สถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ                      

- - 75,000 - 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 3  7 รวมงบประมาณ - 439,000 110,400 439,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
รหัส

โครงการ 
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ 

(พ.ศ.55-59) 
โครงการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน  งบประมาณ   รวม งบรายได้+ 

งบแผ่นดิน  
กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม 

   
แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงินอ่ืน   

 

ภ.401 4.1 4.1.1, 
4.1.2 

 ⁄  โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการ
ท างานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2557  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

นายธเรศ แก้วบวรรัตน์  -  -  600,000 - 

ภ.402 4.1, 4.4 4.1.1, 
4.1.2, 
4.4.1 

 ⁄  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อประกันคุณภาพและ
สร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการคณะเภสัช
ศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
บริการสังคม   

นายธเรศ แก้วบวรรัตน์  -  70,000  - 70,000 

ภ.403 4.1 4.1.2 ⁄   โครงการ หนึ่งศตวรรษวิชาชีพเภสัชกรรมไทย 
ความก้าวหนา้ในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
บริการสังคม   

นายปวีณ เทพอุโมงค์  - - 600,000 - 

ภ.404 4.2, 5.1 4.2.1, 
5.1.3 

⁄  ประชุมวิชาการเภสัชกรชุมชน ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน   

คุณนพนันท์ บ่อแกว้   - - 20,000 - 

ภ.405 4.2, 
4.4 

4.2.1, 
4.4.1 

⁄  โครงการร้านยาร่วมสร้างเสริมสุขภาพและการใช้
ยาอย่างเหมาะสมในชุมชน 

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน   

ภญ.จีรยา ธูปมงคล   - 50,000 30,000 50,000 

ภ.406 4.4 
2.1 

 

4.4.1, 
2.1.5 

 ⁄ Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 6 หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและ
เภสัชเวท  

นางวิภาดา บุญส่งแท ้ - 7,100 16,000 7,100 

ภ.407 4.2 4.2.1  ⁄ โครงการกิจกรรมรู้-รักษ์สมุนไพรส าหรับนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

ดร. ประภาพรรณ  เต็มกิจถาวร  นางวิภาดา บุญส่งแท ้ - 7,900 68,100 7,900 

ภ.408 4.1 4.1.2  ⁄ การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้าน
เครื่องส าอาง 

ผู้อ านวยการสถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  

เจ้าหน้าที่สถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ   

- - 265,000 - 
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รหัส
โครงการ 

แผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
(พ.ศ.55-59) 

โครงการ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน  งบประมาณ   รวม งบรายได้+ 
งบแผ่นดิน  

กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม 
   

แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงินอ่ืน   
 

ภ.409 4.1 4.1.1   ⁄ โครงการประชาสัมพันธ ์ สถานวิจยัเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์   

ผู้อ านวยการสถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  

เจ้าหน้าที่สถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ   

- - 50,000 - 

ภ.410 4.3, 
2.3 

4.3.2, 
2.3.1, 
2.3.3 

⁄  “บ้านนี…้มีเภสัชกร” อ.ภญ.วิรินทร์ อันล้ าเลิศ  - 7,000 - 7,000 

ภ.411 4.1, 4.4 4.1.1, 
4.4.1 

⁄  เรียนรู้คุณค่าสมุนไพรไทย รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท ์  นายพลวัตร ลิ้มทตุิเนตร  - 9,000 - 9,000 

ภ.412 4.4., 2.1 4.4.1, 
2.1.2 

 ⁄ โครงการบูรณาการความรู้จากการฝึกปฏิบัติ
การแพทย์ทางเลือกเข้ากับการบริการวชิาการใน
ชุมชน 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล    นางสาวนัฐรดา  กันแตง    - 9,500 15,500 9,500 

ภ.413 4.1 4.1.2 ⁄  การควบคุมคุณภาพเครื่องส าอางทางกายภาพ ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์ พลนอก   ณัฐวรรณ สถานทุง  - 9,500 - 9,500 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 4 6 7 รวมงบประมาณ - 170,000 1,664,600 170,000 
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แผนยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม 

รหัส
โครงการ 

แผนยุทธศาสตร์
คณะฯ (พ.ศ.55-59) 

โครงการ 
โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

 งบประมาณ  
 รวม งบรายได้+ 

งบแผ่นดิน  
กลยุทธ ์ มาตรการ ใหม ่ เดิม แผ่นดิน  รายได ้  แหล่งเงินอ่ืน   

ภ.501 5.2 5.2.1, 
5.2.3 

 ⁄ การท าบันทกึข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการ 
(MOU) 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ 
รศ.ดร.จารภุา วิโยชน ์

นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 15,960 300 - 16,260 

ภ.502 5.5, 
5.6 

5.5.2, 
5.6.1, 
5.6.2 

 ⁄ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวิจยั
และบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

นางสาวศิรินทิพย ์อินทรภาษิต - 215,000 - - 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 5 - 2 รวมงบประมาณ 15,960 215,300 - 231,260 
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บทที่ 4 

********** 
การติดตามและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
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บทที ่4 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

 

 
 

การติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนฯ ทั้ง 3 ด้าน เสนอให้ผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์  อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของแผนงาน/แผนปฏิบัติการตามเป้าหมายและดัชนีช้ีวัดที่ก าหนด  คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ก าหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557  ขึ้น  เพื่อให้สามารถ
น าผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน ในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน  หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม หรือ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก 
เงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะ 
น าไปสู่การปรับแผนปฏิบตัิการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพื่อต้องการทราบสมัฤทธ์ิผลโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติการ ท่ีจะน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารในระยะต่อไป 

4. เพื่อต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบตัิการ ในดา้นการบริหาร 
และการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
    4.1 สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือนัน้ 

แบ่งสาระส าคญัของการติดตามและประเมินผลเป็น 5 มิติ ดังนี้คือ 
1) การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
2) การติดตามแผนกิจกรรม/โครงการประจ าเดือนในทุก ๆ 3 เดือน 
3) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม/โครงการ 
4) การประเมินประโยชน์ของแผนปฏบิัติการ 
5) กระบวนการจดัท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
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              4.2  ระบบและกลไกการติดตามและการประเมินผล 

 
  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าคณะ
เภสัชศาสตร์ขึ้น เพื่อท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการของคณะฯ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ในปีถัดไป โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะเภสัช
ศาสตร์  ท าหน้าที่ก าหนดมาตรการในการ  แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินการตามแผนงาน/
แผนปฏิบัติการ 

     ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบตัิการ เป็นดังนี ้
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหต:ุ  *  หมายถึงหน่วยงานในก ากับ 
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4.3  การติดตามและประเมินผลสรุปได้ดังนี้ 

 
ที ่ มิติการติดตาม/ 

ประเมินผล 
ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ กลไก 

1 ติดตามเป้าหมายการ ทุกเดือน ฝ่ายการเงิน ติดตามการขอ 1) ให้แต่ละหน่วยงานประชุม 
 ใช้จ่ายงบประมาณ   อนุมัติเงินประจ า เจ้าหน้าท่ีระดับปฏบิัติการเพื่อ 
    งวด และการ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ 
    ใช้จ่าย คณะกรรมการตดิตามและ 
2 ติดตามแผนกิจกรรม/ ทุกเดือน ทุกหน่วยงาน/ ติดตามการปฏิบัต ิ ประเมินผลแผนปฏิบัติการ โดย 
 โครงการประจ าเดือน  ผู้รับผิดชอบ งานตามตาราง ผ่านเจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบาย 
   โครงการ การปฏิบัติงาน และแผน ให้คณะกรรมการฯ ได ้
    ประจ าเดือนของ รับทราบ รวมทั้งหาแนวทาง 
    แต่ละโครงการ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงาน 
3 ประเมินผลสัมฤทธ์ิ - ทุก 3 เดือน ทุกหน่วยงาน ใช้แบบสอบถาม 2) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย 
 ของกิจกรรม/โครงการ - ปลายป ี  และสมัภาษณ ์ และแผนเก็บรวบรวมข้อมลูและ 
     งบประมาณ  เจ้าหน้าที่ระดับ น าเสนอผลการติดตามต่อคณะ 
    ปฏิบัติการและ กรรมการติดตามและประเมินผล 
    ระดับบริหารตาม แผนปฏิบัติการเป็นประจ าทุก 
    กิจกรรม/โครงการ 3 เดือน 
    ต่าง ๆ 3) คณะกรรมการตดิตามและ 
4 ประเมินประโยชน ์

ของแผนปฏิบัติการ 
ปลายปีงบประมาณ ทุกหน่วยงาน ใช้แบบสอบถาม

และสมัภาษณ ์
ประเมินผลแผนปฏิบัติการรวบรวม
ข้อมูล และประเมินผล 

    เจ้าหน้าท่ีระดับ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
    ปฏิบัติการและ ตามช่วงที่ก าหนดไว้ในแตล่ะมติิ 
    ผู้บริหารทุกระดับ 4)  หากมีปัญหาหรืออุปสรรค 
5 กระบวนการจดัท า ปลายปีงบประมาณ ทุกหน่วยงาน ประชุมระดม ต่าง ๆ เกิดขึ้น ให้คณะกรรมการ 
 แผนงาน/แผน   สมอง  ยกร่าง ติดตามและประเมินผลแผน 
 ปฏิบัติการในปีถัดไป   จัดท าแผน  ปฏิบัติการ  เสนอต่อ 
    ประชาพิจารณ ์ คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อ 
    สรุป และ พิจารณาและก าหนดมาตรการ 
    ประเมินผล ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาหรือ

อุปสรรคนั้น ๆ ต่อไป 
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        4.4 การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่าง 

ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการอาจกระท าได้ 2 ระดับ คือ 
การปรับแผนปฏิบัติการใน ระดับกิจกรรม ของโครงการต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุง  เพิ่มเติม หรือยกเลิกกิจกรรมต่าง 

ๆ ได้โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้น าเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
(ผ่านทางงานนโยบายและแผน) เป็นผู้พิจารณาด าเนินการปรับได้ทันที แล้วจึงแจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบต่อไป 
แต่หากการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิก    กิจกรรมดังกล่าว มีผลเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้
น าเสนอต่อคณะกรรมการ   ติดตามและประเมินผลฯ (ผ่านทางงานนโยบายและแผน) พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วแจ้งให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

การปรับแผนปฏิบตัิการใน ระดับโครงการ เพื่อยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มผีลท าให้วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
หรืองบประมาณการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการปรับแผนปฏิบัติการ     ดังกล่าวให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ (ผ่านทางงานนโยบายและแผน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
469 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

บทที ่5 
******* 
ภาคผนวก 
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บทที่ 5 
ภาคผนวก 1 

 
 

หลักเกณฑ์ในการจัดท าแผนปฏบิัติการ 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

*************************** 
   ให้ทุกคณะ ส านัก สถาบัน วิทยาลยั ศูนย์ และหน่วยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและให้สามารถตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้เป็นระยะ ๆ 
โดยมีขั้นตอนและแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
      ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแบบฟอรม์การเสนอแผนปฏบิัติ
การประจ าปีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งเป็นแบบฟอร์มสรุป โดยผา่นการพิจารณาจากหน่วยงาน แล้วน าเสนอกรรมการบริหาร 
และสภามหาวิทยาลยัเพื่อรับทราบตามขั้นตอน 
  2. การขออนุมัติด าเนินการตามแผน 
      ให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มการเขยีนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติการเพื่อขออนุมัตติ่อผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน ยกเว้นโครงการที่มียอดงบประมาณสูง
กว่าอ านาจของผู้บริหารสูงสดุของแต่ละหน่วยงาน ให้เสนอขออนุมัตติ่ออธิการบดี  
  3. การขออนุมัติปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ 
      ในกรณีที่มีการปรับและ/หรือเปลี่ยนแลงแผนปฏิบตัิการให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการไดโ้ดยอ านาจ
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ยกเว้นโครงการทีม่ียอดงบประมาณสูงกว่าอ านาจของผู้บริหารสูงสดุของแต่ละหน่วยงาน ให้
เสนอขออนุมัติต่ออธิการบด ี
  4. การขออนุมัติบรรจุแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ิมเติม 
      ให้หน่วยงานท่ีประสงค์จะเพิ่มโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน นั้น ๆ สามารถ
ด าเนินการไดต้ามข้อ 1. และอนุมตัิให้บรรจุแผนเพิ่มไดโ้ดยอธิการบดี  
  5.การขออนุมัติยกเลกิแผน 
      ให้หน่วยงานท่ีประสงค์จะยกเลกิแผนปฏิบัติการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ให้
เสนอขอยกเลิกต่อผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน นั้น ๆ 
  6. การโอนหมวดเงิน 
       หากมีหน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะโอนหมวดเงินเพื่อการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ ให้
ด าเนินการขออนุมตัิโอนหมวดเงินตามขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงด าเนินการตามข้อ 2. ได้ 
  7.  การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
       ให้ทุกหน่วยงานรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีของ 
แต่ละหน่วยงานไปยังกองแผนงานเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาการปฏิบตัิงานตามแผนในแต่ละปีเพื่อรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
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ภาคผนวก 2 
ปฏิทิน/ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์  ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 18 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.1.10 

เพิ่มเตมิตามมติที่ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท าโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557  วันท่ี 30 เมษายน 2556 
ขั้นตอน เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

1 5 เม.ย. 56 - ก าหนดหลักเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ  หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในแผนฯ 57 

งานนโยบายและแผน คณะกรรมการบรหิารคณะฯ วันประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ  ประจ าเดือน เม.ย. 56 

2 30 เม.ย. 56 - ช้ีแจงแนวทางการจัดท าโครงการเข้าแผนฯ 57  ให้
หน่วยงานย่อยรับทราบโดยทั่วกัน 

งานนโยบายและแผน - รองคณบด ี
- หัวหน้าภาควิชา, ผู้อ านวยการสถานฯ 
- ผู้ช่วยคณบด ี
- หัวหน้าส านักงาน 
- ผู้จัดการสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน 

 

3 พุธ 1 พ.ค. 56 
เป็นต้นไป 

- ประชาสมัพันธ์การจัดท าโครงการเข้าแผนฯ 57  ทาง 
website และ e-mail 

งานนโยบายและแผน บุคลากรทั้งคณะฯ ผู้ก ากับยุทธศาสตรส์่งช่ือโครงการ/
วัตถุประสงค์โครงการที่จะจดัท าเข้า
แผนฯ 57 โดยส่วนงานของตน  มายัง
รองคณบดฝี่ายแผนฯ ภายใน 15 พ.ค. 
56  เพื่อประชาสัมพันธ์ทาง website 

4 1 พ.ค.–3 มิ.ย. 56 - จัดท าโครงการเข้าแผนฯ 57 
  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส่งโครงการทาง e-mail  
To : oranunk@yahoo.com 
CC : mahatthanak@hotmail.com 5 3 มิ.ย. 56 - วันสุดท้ายของการส่งโครงการเข้าแผนฯ 57  มายังงาน

นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนโยบายและแผน 

6 3-14 มิ.ย. 56 - ตรวจสอบหมวดรายจ่าย หัวหน้างานการเงิน งานการเงิน  
7 14-28 มิ.ย. 56 - รวบรวม/จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

โครงการเข้าแผนฯ 57 
งานนโยบายและแผน   

8 28 มิ.ย. 56 - ส่งโครงการทั้งหมด  แยกตามยทุธศาสตร์ให้
คณะกรรมการบรหิารคณะฯ  พิจารณาข้อมลูในเบื้องต้น 

- ประชาสัมพันธ์โครงการทั้งหมดบน website คณะฯ 
เพื่อรับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งคณะ
ในเบื้องต้น    

งานนโยบายและแผน คณะกรรมการบรหิารคณะฯ/บุคลากรทัง้
คณะฯ 

งานนโยบายและแผนรวบรวมความ
คิดเห็นจากบคุลากรเพื่อน าเสนอใน
การประชุมพิจารณาโครงการเข้า  
แผนฯ 57 ในเบื้องต้นโดยคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ 



 

 

 
472 

ขั้นตอน เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 
9 8-12 ก.ค. 56 - ประชุมพิจารณาโครงการเข้าแผนฯ 57 ในเบื้องต้น งานนโยบายและแผน คณะกรรมการบรหิารคณะฯ ก าหนดเป็นช่วงเวลาไว้  เนื่อง 

จากเป็นช่วงที่มีการจัดการเรยีนการ
สอนวิชาเภสัชวิทยาทางการแพทย ์ 
ซึ่งตารางยังมีการเปลีย่นแปลง 

10 11 ก.ค.- 2 ส.ค. 56 - ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อขอให้แก้ไข/ปรับปรุง
โครงการในเบื้องต้น (ถ้ามี) ตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ 

ผู้ก ากับยุทธศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ  

11 3 ส.ค. 56 - วันสุดท้ายของการส่งโครงการที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมายัง
งานนโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้
ก ากับยุทธศาสตร ์

งานนโยบายและแผน  

12 3-14 ส.ค.56 - รวบรวมและจดัเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอในที่ประชุม
ประชาคมคณะฯ 

งานนโยบายและแผน   

13 15 ส.ค.56 - เสนอโครงการแผนฯ 57  ในที่ประชุมประชาคมคณะฯ คณะกรรมการบรหิาร
คณะฯ 

บุคลากรทั้งคณะฯ   

14 ก.ย. 56 - พิจารณาอนุมัติโครงการแผนฯ 57 รองคณบดฝี่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ 

คณะกรรมการบรหิารคณะฯ  และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ตามรอบการประชุมประจ าเดือน 

15 ก.ย. 56 - สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งมหาวิทยาลยั  
- จัดท าแผนฯ 57 ฉบับสมบูรณ ์

งานนโยบายและแผน   
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ภาคผนวก 3 
สัดส่วนงบประมาณรายได้คณะเภสัชศาสตร์ส าหรับจัดท าโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 

ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 วาระที่ 4.5.1 
 

                                    
ยุทธศาสตร์ในแผนฯ 11 

ผู้ก ากับยุทธศาสตร์ของ 
แผนฯ ปี 2557) 

ลักษณะงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์ 

หมายเหตุจากมติฯ 
สัดส่วน วงเงิน 

1. การบริหารจัดการองค์กร 
   ที่เน้นคุณภาพและ 
   ธรรมาภิบาล 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 

- งานบริหาร และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ, 
KM, QA 

- ท านุบ ารุง/วัฒนธรรมองค์กร 

10% 600,000 หัวหน้าส านักงานเลขาฯ ปี 56 = 11% 660,000 
(< 1%) 
- งดจัดโครงการนอกสถานท่ี 

2. การจัดการหลักสูตรที่  
   ส่งเสริมสมรรถนะของผูเ้รียน   
   และระบบการเรยีนรู้ที่มี  
   ประสิทธิภาพ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  การเรยีนการสอนและการ
พัฒนาหลักสตูร  
(ไม่รวม ป.โทชุมชน  
ที่กัน ไว้แล้ว 3,500,000) 

(13%) (780,000) หัวหน้างานวิชาการ ย้ายงบจากยุทธ 3 
บางโครงการ (รองวิชาการฯ
ประสาน)  รวมกับยุทธ 3
แล้วได้ 30% 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพฯ 
เสรมิประสบการณ ์และ 
ฝีกงานเครื่องส าอาง 

10% 600,000 จิตตรีพร คล้ายแท้ ปี 56 = 11% 660,000  
(< 1%) 
 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิาร
สังคม 

กิจกรรมนสิิต 11% 660,000 ศรีสัจจา เปาจีน  

3. ระบบบริหารจัดการการวจิัย 
   ที่มีประสิทธิภาพ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  วิจัย อบรม, IS หลักสูตร 
วท.บ.เครื่องส าอาง 

(17%) (1,020,000) ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต ย้ายงบไว้ยุทธ 2 
บางโครงการ (รองวิชาการฯ
ประสาน) รวมกับยุทธ 3แล้ว
ได้ 30% 

4. การบริการวิชาการเชิงรุกที่  
   ตอบสนองต่อความต้องการ  
   ของสังคม 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิาร
สังคม 

บริการวิชาการ 2% 120,000 หัวหน้างานกิจการนิสติ 
และบริการสังคม 

ปี 56 = 1% 60,000 
(> 1%) 
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ยุทธศาสตร์ในแผนฯ 11 

ผู้ก ากับยุทธศาสตร์ของ 
แผนฯ ปี 2557) 

ลักษณะงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์ 

หมายเหตุจากมติฯ 
สัดส่วน วงเงิน 

5. การสร้างเครือข่ายภายนอก  
   และภาคีการมีส่วนร่วม 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตฯ 
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพฯ 

ภายใต้งานหลักท่ีก ากับ  2% 120,000 หัวหน้าส านักงานเลขาฯ 
 

ปี 56 = 1% 60,000 
(> 1%) 

 
6. การเพิ่มสมรรถนะทาง  
   การเงินขององค์กรเพื่อการ  
   แข่งขันพึ่งพาตนเองได ้

คณบดี รองคณบดฝี่ายบริหาร  
และรองคณบดฝี่ายกิจการนิสติฯ 

หารายได้ และบริหารจดัการ
ดา้นการเงิน 

แทรกอยู่ในโครงการของยุทธอื่น   หัวหน้าส านักงานเลขาฯ มีแนวคิดท าร้านยาสาขา 2 
แต่ให้ท าประชาพิจารณ์ก่อน  
ถ้าทันอาจใช้ในงบปี 56 /ใช้
รายได้สะสม 

- จัดสรรเป็นคา่ครภุัณฑเ์พื่อ  
ยุทธศาสตร์ 2 และ 3 (ในค า
ขอตั้งงบประมาณรายได ้57) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  
 

ครุภณัฑ์การศึกษาและวจิัย 25% 1,500,000 หัวหน้างานห้อง 
ปฏิบัติการ 

- ปี 56 = 35% 2,100,000 
(< 10%)  
- ไม่รวมงบประมาณ
ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าที่
ต้องส่งคืนมหาวิทยาลัย  (ให้
ท าเรื่องขอผ่อน) 
 

- งบกลาง 
 

คณบดี และรองคณบดฝี่ายแผนฯ เพื่อเพิ่มความยดืหยุ่นในการ
พิจารณาโครงการ   สามารถ
ใช้ได้กับโครงการในทุกยุทธ 

10% 600,000 ตามยุทธที่ก่ียวข้อง  

รวม 100% 6,000,000   
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ภาคผนวก 4 
 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อได้รับอนุมัติให้บรรจุในแผนฯ  

รอบกิจกรรมตามปีงบประมาณ : 1 ตุลาคม–30 กนัยายน ของปีถัดไป 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดโครงการ พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

(download ได้จาก website คณะฯ) 
    1. ตัวโครงการในแผนฯ  

   2. แบบ Plan_Form_01 
 
 

หัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด เช่น หัวหน้าภาคฯ หัวหน้าส านักงานฯ 
(พิจารณาผ่านเร่ืองในเบื้องต้น) 

 
 

งานธุรการ 
(ลงรับหนังสือ) 

 
 

งานนโยบายและแผน 
(ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ : 

สอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับแผนฯ/ในหรือนอกแผนฯ) 
 
 

การเงิน 
(ตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์การเบิกจ่าย/ตรวจสอบหมวดรายจ่าย) 

 
 

งานธุรการ 
(เสนอคณบดีพิจาณาอนุมัติ) 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม) 

 
 
 

งานนโยบายและแผน 
 (ติดตาม/ประเมินความก้าวหน้าของแผนงานและงบประมาณ เสนอกรรมการคณะฯ ทุก 3 เดือน) 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่งผลการจัดโครงการให้งานนโยบายและแผนภายใน 1 เดือนหลังสิ้นสุดโครงการ  ดังนี้ 

1. รูปเล่มรายงานการจัดโครงการ 
2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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ภาคผนวก 5 
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ภาคผนวก 6 
รายงานการจัดโครงการ 

 
 

รายงานโครงการ.............(ชื่อโครงการ)……………….   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รหัสโครงการ...ภ.XXX...........ในแผนปฏิบัติการประจ าปี....25XX.......... 
 

 
             

 
      

 
วันที่ ............./............../.....25XX................. 
สถานที่.......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดโดย..........(หน่วยงานที่จัดโครงการ)……………….. 
และหน่วยงานท่ีร่วมจดัโครงการ (ถ้าม)ี 
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ส่วนประกอบของรายงานโครงการ 
ค าน า 
สารบัญ 

        
 ส่วนที่ 1 บทน า  
   หลักการและเหตุผล  
   วัตถุประสงค์ของโครงการ  
   ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) เชิงปริมาณและคุณภาพ  
 
 ส่วนที่ 2   สรุปผลการด าเนินโครงการ  
   วันที่จัดโครงการ  
   สถานที่จัดโครงการ  
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   กิจกรรม/เนื้อหาที่ด าเนินการ  
   งบประมาณด าเนินการ  รายจ่าย  และเงินคงเหลือ  
   ความส าเร็จของโครงการตาม (KPI) ที่ระบุไว้ในโครงการ 
   การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
   - ความเสี่ยงทีพ่บ เช่น ด้านทรัพยากรฯ/ด้านยุทธศาสตร์/ด้านนโยบาย/ 
                                 ด้านการปฏิบัติงาน/ด้านบุคลากร/ด้านเหตุการณ์ภายนอก 

  - การจัดการความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
  
 ส่วนที่ 3 การประเมินโครงการ    
   สรุปผลการประเมินโครงการ  
   ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 
 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก   
  ภาคผนวก 1  เอกสารการอนุมัติโครงการ (พร้อมแนบตัวโครงการ)  
  ภาคผนวก 2  รายชื่อ/ใบลงนามของผู้เข้าร่วมโครงการ  
  ภาคผนวก 3  ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ  
  ภาคผนวก 4  เอกสารประกอบการด าเนินงานในโครงการ (ถ้ามี)  
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ภาคผนวก 7 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

โครงการตามแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 25........ คณะเภสัชศาสตร์  
ส าหรับรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ  ................................................................................รหัสโครงการ .. ........................................ 
2.  ผู้ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้ก ากับดูแล : ............................................................................................................................. ..................... 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ............................................................................................................ ....................... 
 ผู้ประสานงานโครงการ ............................................................................................ ..................................... 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ....................................................................... ...................................................... 
4.  สรุปการด าเนินโครงการ 

- ลักษณะกิจกรรม..................................................................................................... .............................. 
- สถานที่จัดโครงการ............................................................................................................ .................. 
- วันที่จัดโครงการ..................................................................................................................... ............. 
- งบประมาณโครงการ.......................บาท  ใช้ไป...........................บาท  คงเหลือ........................บาท  

5.  ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

ตัวชี้วัด (KPIs) ที่ตั้งไว้ในโครงการ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs)  
เชิงปริมาณ 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

เชิงปริมาณ 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 

เชิงคุณภาพ 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

เชิงคุณภาพ 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 

เชิงเวลา 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

เชิงเวลา 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

เชิงงบประมาณ 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

เชิงงบประมาณ 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

6.  ปัญหาในการด าเนินโครงการ ..................................................................................................... ................ 
................................................................................................................................ .......................................... 
7.  แนวทางปรับปรุง/พัฒนาโครงการปีต่อไป................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 


