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แผนปฏิบัติการระยะ 2 ป พ.ศ. 2550-2552 
 

1. โครงการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธดานการวิจัย 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการจดัทําฐานขอมลู
ดานวิจยั 
(กลยุทธ: การรับทุนวิจยัจาก
ภายนอกมหาวทิยาลัย) 

1.เพื่อประชาสมัพันธให
นักวิจัยไดทราบแหลงทุน
ตางๆ จากภายนอก
มหาวทิยาลัย 
2.เพื่อประชาสมัพันธ
นักวิจัยใหแหลงทุน 

1.ทําสายตรงแจงทุนวจิัยไป 
ยังนักวิจัยโดยตรงทาง e-mail
2.ประชาสัมพันธฐานขอมูล
นักวิจัยในคณะไปยังแหลง
ทุนตางๆ 

  1.เงินรายไดฯ  1.รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.หัวหนาภาควชิาฯ 
 

2. โครงการ activated MOU 
(กลยุทธ: การสรางเครือขาย
กับตางประเทศ) 

1.ประสานใหเกิดความ
รวมมือทางวิชาการ 
บัณฑิตศึกษาและวิจยั 
ระหวางคณะฯกบั
มหาวทิยาลัยใน MOU 

1.หา key person ที่
รับผดิชอบของแตละ MOU 
เพื่อประสานงานในการสราง
ความรวมมือภายในคณะ 
2.จัดประชุมวิชาการ
นานาชาต ิ

 1. 10 % ของ 
MOU activated 
 

1. 15 % ของ MOU 
activated 
2. มีประชุมวชิาการ
นานาชาติ 1 ครัง้ 

1.เงินรายไดฯ 
2.โครงการ
ความเปนเลิศฯ 

 1.รองคณบดีฝาย
วางแผนและพฒันา 
2.รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

3. โครงการเพิ่มความเขมแข็ง
ของกลุมวิจัย 
(กลยุทธ: การสรางงานวิจยัที่
เปนแกน (core research) 
ของคณะเภสชัศาสตร) 

1.เพื่อสราง core 
research ของคณะฯ 

1.ผลักดันใหเกิดสถานวิจยั
จากกลุมวิจยัที่เปน core 
research 
2.ใหแตละสถานวิจัย
กําหนดทิศทางงานวิจัยที่
ชัดเจน 
3.สราง website ของ
สถานวิจัยและ
ประชาสัมพันธ 
4.จัดเวทีนักวิจยัเพื่อ
เชื่อมโยงผูใช
ผลงานวจิัย (ชมุชน) 
5.สรางหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาเฉพาะทาง เชน 
หลักสตูรเครื่องสําอาง, ระบบ
นําสงยา, การวจิัยสมุนไพร 
 

  1.เงินรายไดฯ 
2.โครงการ
ความเปนเลิศฯ 

 1.รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและ
พัฒนาวชิาชีพ 
3.ผูอํานวยการสถาน
วิจัยฯ 
4.หัวหนากลุมวจิัยฯ 
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เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

4. โครงการกบนอกกะลา 
(กลยุทธ: การใชประโยชน
จากสถานวิจยัภายนอกคณะฯ) 

1.เพื่อประชาสมัพันธสถาน
วิจัยตางๆ กับคณาจารย
ภายในคณะฯ 
2.เพื่อสรางความ
เชื่อมโยงระหวาง
นักวิจัยภายในคณะฯ
และสถานวิจัยตางๆ 

1.จัดเยีย่มชมสถานวิจยัที่
เกี่ยวของทั้งภายใน/ภายนอก
มหาวทิยาลัย 
2.ประชาสัมพันธใหกับ
นักวิจัย/บัณฑิตศึกษา 
 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.ผูอํานวยการสถาน
วิจัยฯ 
3.หัวหนากลุมวจิัยฯ 

5. โครงการฅนคนคน 
(กลยุทธ: การสรางระบบการ
บริหารและประเมินผลงานที่
สนับสนุนการทาํวิจัยที่ชดัเจน) 
 

1.เพื่อสรางขวญัและ
กําลังใจใหแกนักวิจัย 

1.คัดเลือกนักวจิัยที่ไดรับทุน
วิจัยสูงสดุ 
2.คัดเลือกนักวจิัยทีม่ีผลงาน
ตีพิมพสูงสุด 
3.คัดเลือกโครงการทีส่ราง
ประโยชนตอชมุชน 
4.คัดเลือกโครงการที่ไดรบั
สิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร 
5.คัดเลือกโครงการที่มี 
citation สูงสุด 
6.คัดเลือกโครงการที่มี 
impact factor สูงสดุโดยจะ
มอบโลรางวัล/เงินรางวัล 
คัดเลือก 2 ป/ครั้ง 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.รองคณบดีฝาย
พัฒนาบุคลากรและ
สารสนเทศ 

6. โครงการ Survival in 
Pharmacy 
(กลยุทธ: การสรางและพฒันา
โครงสรางพื้นฐานที่รองรับการ
วิจัย) 
 

1. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติของ
บุคลากรและนกัศึกษา 
2.เพื่อสรางความมั่นใจ/
ความปลอดภยั 

1.ตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภยัและ
กําจัดของเสีย 
 

    1.รองคณบดีฝาย
บริหาร 
2.รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
3.ผูชวยคณบดฝีาย
บริการวชิาการ 
4.หัวหนาภาควชิาฯ 
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เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

7.  โครงการปนดินใหเปนดาว 
(กลยุทธ: การพัฒนางานวจิัย
ดวยระบบบัณฑิตศึกษา) 
 

1.เพื่อกระตุนและพัฒนา
บัณฑิตใหมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

1.จางอาจารยชาวตางประเทศต
ภาษาอังกฤษ 
2.สรางระบบสงเสริมการ
ตีพิมพ เชน การใหเงินรางวัล
ตีพิมพ  
3.ใหรางวัลนักศึกษาทีส่ําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและ
พัฒนาวชิาชีพ 
 

8. โครงการมือที่สามชวยเกลา 
(กลยุทธ: การเผยแพร
ผลงานวจิัย) 
 

1.เพื่อสรางความเขมแข็ง
ในการสรางผลงานวิจัย 

1.หาผูเชี่ยวชาญดานภาษา แล
เฉพาะทาง เชน วิทยาศาสตร/
เภสัชศาสตร/เคมี/คลินิก  
ชวยขัดเกลาผลงานกอนการ
ตีพิมพ (จางเปน job) 
2.สรางฐานขอมูลของ
ผูเชี่ยวชาญที่นักวิจัยสามารถ
ติดตอไดโดยตรง 
3.จัดทุนสนับสนุนคาใชจาย 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝาย
วางแผนและพฒันา 
 

9. โครงการสูแลวรวย 
(กลยุทธ: การนําผลงานวิจัย
ไปทําใหเกิดประโยชน) 
 

1.เพื่อสรางรายไดจาก
ผลงานวจิัย 

1.มีกรรมการ(ฝายการตลาด) 
หารายไดจากผลงานวิจัย
และบริการวิชาการ 
2.ประสานงานรวมกับศูนยบม
เพาะ 
3.สรางผลิตภณัฑจาก
งานวิจัยโดยโรงงาน(ของ
คณะฯ) 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
3.ผูชวยคณบดฝีาย
บริการวชิาการ 
4.หัวหนาภาควชิาฯ 
 

10. โครงการปาดัน 
(กลยุทธ: การนําผลงานวิจัย
ไปทําใหเกิดประโยชน) 
 

1.เพื่อเผยแพรชื่อเสียง
ใหกับคณะฯ 
2.เพื่อสรางขวญัและกําลังใจ
ผูสรางผลงาน 

1.คัดเลือกผลงานเพื่อสง
ประกวดทุกเวท ี
2.ใหทุนสนับสนุนในการเขา
ประกวด 
 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและ
พัฒนาวชิาชีพ 
3.ผูอํานวยการสถาน
วิจัยฯ 
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เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

4.หัวหนากลุมวจิัยฯ 
5.หัวหนาภาควชิาฯ 
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2. โครงการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธการใหความรู 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ 

2550 2551 ประเภท จํานวน 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
(กลยุทธ: การมีหลักสตูรที่มี
มาตรฐานและตอบสนองตอ
ลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิต) 
 

1.เพื่อสรางหลกัสูตร
มาตรฐานตอบสนอง
คุณสมบตัิบัณฑิต 

  
 

1.จัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม เชน 
   -เสียงตามสาย 
   -Promote  คนทําด ี
   -มาตรฐานจรยิธรรม 
   -ปรับปรุงหลกัสูตร  
   -Mapหลักสตูรกับ  
    competency 

  1.เงินรายไดฯ  1. รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
2. หัวหนาภาควิชาฯ 

2.โครงการเพิ่มทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรู (self learning 
center) 
(กลยุทธ: การสรางเสริม
ประสบการณวชิาชีพ) 
 
 

1. เพื่อจัดหาสถานที่
อุปกรณเพื่อ สราง
ประสบการณวชิาชีพ 
 

1.ปรับปรุงการฝกงาน 
   -ทําวตัถุประสงคใหชดั 
   -ใหมีการฝกทํา folder  
    ของตนเอง 
   -ผนวกกับงานของสสส. 
2. self learning 
   -เพิ่มกิจกรรม 
   -สารคดแีตละสาขา 
   -ขยายหองเพิ่มอุปกรณ   
    เชน computer, web  
    cam 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1. รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
2.ผูชวยคณบดฝีายวิชาการ 
3. หัวหนาภาควิชาฯ 

3.โครงการศึกษาความ
ตองการเภสัชกรในตลาด
วิชาชีพ 
(กลยุทธ: การปรับสดัสวน 
FTES ใหเหมาะสม) 
 

1. เพื่อปรับจํานวน
นักศึกษาใหเหมาะสม 
2. เพื่อปรับสดัสวน FTES 
เพื่อสงเสริมคณุภาพการ
สอน 

1. ลดจํานวนนกัศึกษาให
เหมาะสมกับความตองการของ
ตลาดและเพื่อปรับสดัสวน 
FTES 
2.เพิ่มจํานวนอาจารย 
3.  ศึกษาขีดจาํกัดของแหลง
ฝก 
4.  ศึกษาตลาดงาน 
5. วิเคราะหคูแขง(เอกชน) 
 
 
 

  1.เงินรายไดฯ 
2.โครงการความเปนเลิศฯ 

 1. รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
 



- แผนปฏบิัติการระยะ 2 ป คณะเภสัชศาสตร (พ.ศ. 2550 – 2552) -  6 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ 

2550 2551 ประเภท จํานวน 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการ เทคนิคการ
ถายทอดความรู
ระดับอุดมศึกษา 
(กลยุทธ: การพัฒนา
ความสามารถดานการสอนและ
คุณภาพดานอื่นๆของอาจารย) 
 

1. เพื่อพัฒนา
ความสามารถการสอนของ
อาจารย 
 

1. จัดทําขอมูลนักศึกษาทาง 
วิชาการ  ระดับความสามารถ 
ตอน ม.ตน วิชาที่เรยีนมาแลว 
2. จัด educational training 
ของระดับ ป.ตรแีละ ป.บัณฑิต 
(อาจจัดเองหรอืเชิญวิทยากร
จากม.อ.ปตตานี) เชน E – 
learning  การประเมินผล  
3.ตั้งมาตรฐานการสอนของ
อาจารย 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1. รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
 

5. โครงการจดัหาเครื่อง
คอมพิวเตอรใหกับน.ศ.และ
อาจารย 
(กลยุทธ: การนําเทคโนโลยี
มาใชเสริมการเรียนการสอน) 
 
 

1. เพื่อใหเกิด เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน 
 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
สาธารณะเพื่อเพิ่มจุด access 
นอกเวลาทําการ 
โดยการจัดซื้อคอมพิวเตอร
ราคาถูก ใหผอน/เชา รวมทั้ง
Hardware/Software ใหกับ 
นักศึกษา และ อาจารย 
2.ผลักดันใหเกิด CAI มีใชจรงิ 
โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจดัทาํและหาสิ่งจูงใจให 
อาจารยสนใจมากขึ้น 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1. รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
2.รองคณบดีฝายพัฒนา
บุคลากรและสารสนเทศ 

6. โครงการสรางเสริม
ประสบการณวจิัยให น.ศ. ป.
ตร ี
(กลยุทธ: การสงเสรมิให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมี
ทักษะการทําวจิัย) 

 
 

1. เพื่อสงเสรมิทักษะทาํ
วิจัย ของ นักศกึษาป.ตร ี
 

1. ปรับปรุงระบบขอมูลขาวสาร
เชนแหลงทุน หัวขอ hot issue 
ฯลฯ 
2.  การบูรณาการการทําวจิัย
เขาไปในรายวชิาหรือรวมกับ
การฝกงาน 
3.เพิ่มทุนสนับสนุนประชุม
วิชาการหรือดูงานที่อื่น ๆ  
4.สงเสริมการประกวดโครงงาน 
 
 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
2.ผูชวยคณบดฝีายวิชาการ 
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เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ 

2550 2551 ประเภท จํานวน 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

7. โครงการสรางบรรยากาศ
สากล 
(กลยุทธ: การสรางบรรยากาศ
ความเปนสากล) 
 
 

1. เพื่อสรางทักษะทาง
ภาษาตางประเทศใหกับ
นักศึกษา 
2. เพื่อสรางความรอบรูทัน
เหตุการณใหกับนักศึกษา 
3.  เพื่อสรางทกัษะสังคม
ใหกับนักศึกษา 
 

1.จัดการสอนภาษาอังกฤษใน
วิชาเรยีน โดยเพิ่มวิชาที่สอน
เปนภาษา อังกฤษทุกป 
2.จัดใหมีเสียงตามสายเพื่อ
สรางความรอบรูใหกับนักศึกษา 
3.จัดวชิา “ลีลาชีวิตเชิงสากล” 
4.จัดโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันจาก
ตางประเทศ 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
2.รองคณบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา 
 

8. โครงการสรางเสริม
ประสบการณวชิาชีพ 
(กลยุทธ: การสรางเสริม
ประสบการณวชิาชีพ) 
 

1. เพื่อสรางมาตรฐานการ
ตอบแทนแกแหลงฝกงาน 
2  เพื่อสรางระบบการ
ทํางานรวมกันระหวาง
อาจารยกับแหลงฝก 

1. จัดใหมีการใหรางวัล หรือ
การใหวฒุิบัตรแหลงฝก(รับ
นักศึกษาจํานวนมากและมี
คุณภาพด ี
2.จัดใหอาจารยมีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูจากแหลงฝก
โดยทําโครงการรวมกับแหลง
ฝก  

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1. รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
2.ผูชวยคณบดฝีายวิชาการ 
3. หัวหนาภาควิชาฯ 
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3.  โครงการปฏิบัตกิารตามแผนกลยุทธการเอือ้ประโยชนตอชุมชน 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการ การจัดตั้งหนวย
ชุมชนสัมพันธ (Community 
Relation) 
(กลยุทธ: การรวมมือกับชุมชน 
ใชทรัพยากรและสื่อตาง ๆ 
ของคณะเภสชัศาสตรเพื่อ
ศึกษาและพฒันาภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเปนองคความรู มี
คุณคาและมีมูลคาเพิ่ม จน
สามารถขยายผลสูระดับชาติ
และนานาชาต)ิ 

1.เพื่อประสานความ
รวมมือของหนวยงานใน
คณะฯกับชุมชน 
 

1.จัดตั้งหนวยงาน ในคณะฯ
เปน ศูนยการสรางความ
รวมมือกับชุมชนและตั้ง
กรรมการหนวยงาน  
2.วางแผนการดําเนินงาน
คัดเลือกชุมชน  
3.จัดตั้งชมรม/ชุมนุมใน
ทองถิ่น 
4.สรางฐานขอมูลเครือขาย 
ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต 

  1.เงินรายไดฯ  1.คณบด ี
2.รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและพัฒนา
วิชาชีพ 
 

2.โครงการเผยแพรความรูเพื่อ
สงเสรมิสุขภาพ 
(กลยุทธ:.การจัดบริการ
วิชาการใหกับผูที่ดอยโอกาส
ในสังคม) 
 
 

1.เพื่อเผยแพรความรูใน
การสงเสริมสุขภาพแบบ
ใหเปลาแกผูดอยโอกาส 
 

1.สํารวจความตองกร 
2.กําหนดกลุมเปาหมาย 
3.จัดกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความตองการเชน
โครงการใหความรูเพื่อ
สงเสรมิสุขภาพหรือรักษา
สุขภาพ โครงการสนับสนุน
อาชีพ เปนตน 
4.ประเมินผล 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและพัฒนา
วิชาชีพ 

 
 

3.โครงการผลติสื่อวชิาการ
คณะเภสชัศาสตร 
(กลยุทธ: การจัดบริการ
วิชาการแบบหารายไดหรือ
สรางชื่อเสียง) 
 
 

1.เพื่อเผยแพรความรูทาง
วิชาการแกนักศกึษา เภสัช
กร และผูสนใจทั่วไป 
2.เพื่อหารายไดใหกับ
คณะฯ 
3.เพื่อสรางชื่อเสียงและ
การยอมรับทางวิชาการ 

1.รวบรวมหวัขอเนื้อหาที่
นาสนใจ โดยการตดิตอ
อาจารยที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
นั้น 
2.หาแหลงทุนสนับสนุน 
 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวชิาการ 
2.ผูชวยคณบดฝีายบริการ
วิชาการ 
3.หัวหนาภาควชิาฯ 
 

4.โครงการอุตสาหกรรม
ตัวอยางดานเครื่องสําอาง 
(กลยุทธ: การจัดบริการ
วิชาการแบบหารายไดหรือ
สรางชื่อเสียง) 

1.เพื่อหารายไดใหกับ
คณะฯ 
2.เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับชุมชน 
 

1.จัดทําแผนธรุกิจ 
2.จัดหาแหลงทุนในการ
ดําเนินการ 
3.จัดหาสถานที่ดําเนินการ
และเครื่องมือ 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวชิาการ 
2.ผูชวยคณบดฝีายบริการ
วิชาการ 
3.หัวหนาภาควชิาฯ 
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เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

3.เพื่อพัฒนาศนูยฝกอบรม 
แหลงฝกงานของนักศึกษา 
และบุคคลภายนอก 

  

5.โครงการพฒันาสื่อเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
(กลยุทธ: การจัดการถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีทาง
เภสัชศาสตรสูชุมชน) 

1.เพื่อกระจายองคความรู
และเทคโนโลยสีูชุมชน
เพื่อนําไปใชในการปฏิบัต ิ
 

1.จัดทําสื่อตาง ๆ     
2.จัดหาแหลงทุนสนับสนุน 
3.จัดการเผยแพรเชน  การ
จัดทาํ website ถายทด
ความรูดวยระบบonline  การ
ทําแผนพับและVCD การจดั
บอรด การจดัรายการ
โทรทัศน การผลิตสื่อเพื่อ
ถายทอดความรู การจดั
รายการวทิยุ มอ.และสถานี
อื่นๆ การถายทอดความรูใน
ศูนยการคา 
4. จัด outsource การผลิต
สื่อ 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวชิาการ 
2.รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและพัฒนา
วิชาชีพ 
3.รองคณบดีฝายพัฒนา
บุคลากรและสารสนเทศ 
4.ผูชวยคณบดฝีายบริการ
วิชาการ 
3.หัวหนาภาควชิาฯ 

6.โครงการคูคดิวัยใส 2550 
(กลยุทธ: การสรางสุขภาวะ
ใหกับชุมชน) 
 

1.เพื่อใหความรูและ
คําปรึกษาแกวยัรุนในดาน
ตางๆเชนการคมุกําเนิด
หรือเพศศึกษา การควบคุม
น้ําหนัก การดแูลผิวพรรณ 
เปนตน 

1.ทําความเขาใจจิตวยัรุน 
2.สํารวจกลุมปญหา (กลุม
คน ประเภทปญหา) 
3.จัดอบรมโครงการตางๆเชน
ตูยาประจําบาน โครงการเลิก
บุหรี่ งดเหลา สารเสพตดิ 
โครงการเพศศกึษาในวัยรุน 
การใชยาคมุ ถงุยาง 
โครงการโภชนาการ และ
สุขภาพ โครงการสวยดวยภูมิ
ปญญา  

  1.เงินรายไดฯ 
2.เงิน สสส. 
 

 1.รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและพัฒนา
วิชาชีพ 
 

 

7.โครงการปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานศูนยบริการ
ปฏิบัติการทางเภสชัศาสตร
ดาน Clinical lab 
(กลยุทธ: การใหบริการทาง
เภสัชกรรมที่มีคุณภาพ) 

1.เพื่อพัฒนางานบริการ
ทางเภสัชกรรม 
2.เพื่อสรางการยอมรับของ
ผูรับบริการ 
 

1.อบรมใหความรูบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา
เตรียมความพรอม 
2.จัดเตรียมระบบเอกสารที่
เกี่ยวของ 
 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวชิาการ 
2.รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและพัฒนา
วิชาชีพ 
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เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

3.จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา
ใหกับ แหลงฝกงานที่มี
คุณภาพ เชน รานยาคุณภาพ  
หรือจัดพี่เลีย้งใหกับรายา
อื่นๆในภาคใต 
4.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนยบริการปฏิบัติการ
ทางเภสัชศาสตร ใหได
มาตรฐาน ISO 17025 

3. ผูชวยคณบดีฝายบริการ
วิชาการ 
4.หัวหนาภาควชิาฯ 

8.โครงการเครอืขายคุณภาพ
เภสัชกรรมชุมชน 
(กลยุทธ: การใหบริการทาง
เภสัชกรรมที่มีคุณภาพ) 
 

1.เพื่อเพิ่มจํานวนรานยา
คุณภาพในภาคใต 
2.เพื่อสรางแหลงฝกงานที่
มีคุณภาพใหกับนักศึกษา 
3.เพื่อการคุมครอง
ผูบริโภค 
4.เพื่อใหการบริบาลทาง
เภสัชกรรมทีท่ัง่ถึงแก
ประชาชนอยางทั่วถึง 

1.สํารวจรานยาคุณภาพและ
รานยาที่ไมใชรานยาคุณภาพ 
2.เชิญชวนและรับสมคัร 
3.ประสานงานกับสมาคม
เภสัชกรรมชุมชนและ
สาธารณสุขจังหวัด 
 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.ผูจัดการรานยา 
2.ผูชวยคณบดฝีาย
วิชาการ 
3.หัวหนาภาควชิาฯ 
 

9.โครงการสงเสริมการวิจยัเชงิ
ระบบ (หนวยวจิัยทางดาน
สังคม) 
(กลยุทธ: การชี้นําสังคมใน
ระดับนโยบายสาธารณสุข การ
สงเสรมิสุขภาพของประชาชน
และรวมพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ) 

1.เพื่อสรางความเขมแข็ง
และความเปนเลิศทางดาน
วิจัยดานสาธารณสุข 
 

1.จัดตั้งหนวยวจิัยเภสัช
ศาสตรสังคม 
2.สรางเครือขาย สาธารณสุข
ชุมชนกับหนวยงานตางๆเชน 
สสส. สสจ. สสม. 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวชิาการ 
2.รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและพัฒนา
วิชาชีพ 
 

10.โครงการเมธีเภสัช 
(กลยุทธ:การสรางโอกาสให
อาจารยหรือผลงานของคณะ
เภสัชศาสตรเปนที่รูจัก) 

1.เพื่อประชาสมัพันธ
ผลงานของบุคลากรเภสัช
ศาสตรใหเปนที่รูจัก 
 

1.จัดทําขอมูลและการ
เผยแพรในดานตางๆเชน 
website ชั้นโชวรางวัล การ
ทําKnowledge 
Management 
 
 
 

    1.รองคณบดีฝายแผนและ
พัฒนา 
2.รองคณบดีฝายพัฒนา
บุคลากรและสารสนเทศ 
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เปาหมาย 
 

งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
(กลยุทธที่เกี่ยวของ) 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการรวมใจสูเภสชั
ศรีตรัง 
(กลยุทธ:การไดรับการ
สนับสนุนจากชมุชน) 
 

1.เพื่อสรางความสัมพันธ
กับศิษยเกาสัมพันธและ
ชุมชน 
2.เพื่อใหศิษยเกาและ
ชุมชนเล็งเห็นและสงเสริม
ภารกิจของคณะฯ 
 

1.จัดงานการกุศลรวมกับ
ศิษยเกาเชนการแขงขัน
โบวลิ่งการกุศล การวิ่งการ
กุศล 
2.จัดโครงการตางๆ โดย
คณะฯรวมกับชมุชน เชน
โครงการลงทุน SME รวมกับ
ชุมชน มีการรวมทุนและผล
กําไร  การใหทนุการศึกษา
แกนักศึกษาเภสัชฯ  
โครงการระดมทุนเพื่อสราง
ตึกใหมหรืออาคารปฏิบัติการ 
การขอรับบริจาคอุปกรณการ
เรียนการสอนและ
คอมพิวเตอร 

    1.คณบด ี
2.รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและพัฒนา
วิชาชีพ 
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4. โครงการปฏิบัติการของระบบสนับสนุน 
 

เปาหมาย งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการชมุชนนักวิจัยสาย
สนับสนุน 
 
 

1.เพื่อพัฒนาบคุลากรสาย
สนับสนุนใหทํางานวิจัยทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

1.จัดอบรมใหความรูดานการวจิั
ปริมาณและคุณภาพ 
2.จัดทําฐานขอมูลทีมพี่เลีย้ง
หรือที่ปรึกษา 
3.สรางทีมงานพี่เลี้ยง 
4.ประชุมสราง Proposal 
โดยพี่เลี้ยงและนักวิจัย และ
สงขอทุนงานวจิัย 
5.ทํางานวิจยัโดยมทีีมพี่
เลี้ยงดูแลปรึกษาการวิจยั 

    1.รองคณบดีฝายพัฒนา 
บุคลากรและสารสนเทศ 
2.หัวหนาภาควชิาฯ 
3.ผูบังคับบัญชาหนวย 
งาน 
 

2.โครงการปรับปรุงหอง
บรรยายและหองปฏิบัติการ 
 

1.เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ในหองบรรยายและ
หองปฏิบัติการ 
2.เพื่อปรับปรุงระบบแสง 
และการมองเห็นในหอง
บรรยาย 
3.เพื่อจัดหาอุปกรณและ
โสตฯ ใหทันสมัยอยูเสมอ 
  

1.ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวของ 
2.สํารวจความตองการของ
บุคลากรและนกัศึกษา 
3.เขียนโครงการ/เสนอ
โครงการ เพื่อของบประมาณ 
4.ดําเนินการ 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายบรหิาร 
2.รองคณบดีฝาย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

4.โครงการEnglish Camps 
 

1.เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
มีสมรรถนะสากลเพื่อ
รองรับวสิัยทัศน 
 

1.จัดอบรมแบบเขม, 
ตอเนื่องและมีการปฏิบัติจริง 
2.สงเสริมใหใชภาษาอังกฤษ
อยางนอย วันละ 1 ชั่วโมง 
3.จัดJournal Club 
ภาษาอังกฤษ 
4.สนับสนุนทุนใหเรียน
ภาษาอังกฤษเสริมเชน AUA 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายแผน
และพัฒนา 
2.รองคณบดีฝายพัฒนา
บุคลากรและสารสนเทศ 
 

5.โครงการสรางระบบ
ฐานขอมูลกลางสารเคมีคณะ
เภสัชศาสตร 
 

1.เพื่อใหการจดัการ
สารเคมีของคณะฯเปนไป
อยางมีประสทิธิภาพ 

1.รวบรวมขอมูลในแตละ
หนวยงาน 
2.ตั้งกรรมการการดูแล และ
สรางฐานขอมูล 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายบรหิาร 
2.รองคณบดีฝายวิจยั
และบริการวิชาการ 
3.หัวหนาภาควชิาฯ 
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เปาหมาย งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

3.ทดสอบระบบ 4.นักวิทยาศาสตรและ.
ศูนยคอมพิวเตอร 

6.โครงการชมุชนนักปฏิบัติ
คณะเภสชัศาสตร 
 

1.เพื่อสรางชุมชน
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
2.เพื่อพัฒนาคนและ 
พัฒนางาน 
3.สรางเครือขายความรู
และความรวมมอื 
 

1.สรางกลุมตามสายงานและ
ความสนใจ 
2.รับสมัครสมาชิก โดยใหมี
การประชาสัมพันธ 
3.จัดใหสมาชิกพบปะกัน
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4.ใหการสนับสนุนสิ่งที่กลุม
สนใจหรือตองการ เชน 
วิทยากร สถานที่ งบประมาณ 
5.ประเมินผลและใหรางวัล
แกกลุมดีเดน  

    1.รองคณบดีฝายพัฒนา
บุคลากรและสารสนเทศ 
 

7.โครงการใหความรูดาน
ประกันคุณภาพแกบุคลากร 
 

1.เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ดานประกันคุณภาพและ
ตระหนักถึงความสําคญั
ของระบบประกนัคุณภาพ 
2.เพื่อใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพได 

1.ชี้แจงและฝกอบรมให
ความรูดานประกันคุณภาพแก
บุคลากร 
2.จัดทํา knowledge 
management ดานงาน
ประกันคุณภาพ 

    1.รองคณบดีฝายแผน
และพัฒนา 
2.รองคณบดีฝายพัฒนา
บุคลากรและสารสนเทศ 
 
 

8.โครงการการพัฒนาดาน
information technology 
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

1.เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ในการใชโปรแกรมและ
สามารถนําไปใชในการ
พัฒนางานได 

1.จัดอบรมการเขียน
โปรแกรมและใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตางๆ 
 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายบรหิาร  
2.รองคณบดีฝายพัฒนา 
บุคลากรและสารสนเทศ 

9.โครงการสงเสริม
ความกาวหนาในหนาที่การ
งานของบุคลากรสายสนับสนนุ 
 

1.เพื่อสรางขวญัและ
กําลังใจใหกับบุคลากร
สายสนับสนุน 

-  

1.สงเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
2.จัดหาแนวทางและวิธีการ
ในเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยน
ตําแหนงของบคุลากรสาย
สนับสนุนใหตรงกับสายงาน 
 
 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.คณบด ี
2.รองคณบดีฝายบรหิาร 
3.รองคณบดีฝายวาง 
แผนและพฒันา 
4.หัวหนางานเจาหนาที ่
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เปาหมาย งบประมาณ โครงการปฏบิตัิการ 
 

วัตถุประสงค วิธกีารดาํเนินงานอยางยอ

2550 2551 ประเภท จํานวน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

10.โครงการสรางระบบการ
รักษาความปลอดภัยในอาคาร 
 

1.เพื่อใหบุคลากรและ
นักศึกษามีความปลอดภยั
ในชีวติและทรพัยสิน 
 

1.นําระบบบัตรผานเขา-
ออกมาใชโดยทําบัตร
ประจําตัวแสดงตนวาเปน
นักศึกษาหรือบุคลากร 
2.จัดทําทีวีวงจรปดตามจดุ
ตางๆในคณะฯ 

  1.เงินรายไดฯ 
 

 1.รองคณบดีฝายบรหิาร 
 

11.โครงการจดัประกวด
กิจกรรม 5 ส 
 

1.เพื่อสรางจิตสํานึก 
แรงจูงใจและการให
ความสําคญักิจกรรม 5 ส 
 

1.ประชุม ตกลง กติกาของ
หนวยงานตางๆ 
2.กําหนดเกณฑการประกวด  
3.มีกรรมการประเมินผล 

    1.รองคณบดีฝายบรหิาร 
2.หัวหนาภาควชิาฯและ
หนวยงาน 
 

 
 

 
 


