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สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ปี 2558 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเภทโครงการ งบประมาณ  

งานประจํา งานพัฒนา รวม งบแผ่นดิน เงินรายได้ วงเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยในระดับสากล 1 3 4 85,000 10,000 95,000 

- ด้านการวิจัย 1 1 2 30,000 10,000 40,000 

- ด้านบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ - 2 2 55,000  55,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากล  11 - 11 530,000 - 530,000 

- ด้านการเรียนการสอน 10 - 10 500,000 - 500,000 

- ด้านการพัฒนานักศึกษา 1 - 1 30,000 - 30,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 1 8 9 816,200 - 816,200 

- ด้านบริการวิชาการเพื่อหารายได้ - - - - - - 

- ด้านบริการวิชาการเพื่อชุมชน 1 8 9 816,200 - 816,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารองค์การอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 6 3 9 977,750 39,000 1,016,750 

รวม 19 14 33 2,408,950 49,000 2,457,950 

  
                         ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/2557 คราวประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 
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สรุปกิจกรรม/โครงการ แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2558 
 

1. แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยในระดับสากล 

ที่ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ที่ 

ประเภท
โครงการ 

วิธีการดําเนินการ 
อย่างย่อ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
/ค่าเป้าหมาย 

ช่วงระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประจํา พัฒนา แหล่ง วงเงิน 
1 AP58_01 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การ

เผยแพร่และนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษา 

1,2 /  เวทีเสนอผลงานของนักศึกษาสร้าง
เสริมประสบการณ์การสัมมนา
งานวิจัยสําหรับนักศึกษา 

- - พฤษภาคม 
2558 

งบแผ่นดิน 
(AEC;  E7) 

30,000 รองฯวิจัย 
 

2 AP58_02 โครงการ Development of herbal 
products: Research to market 

1  / จัดเวทีเสวนาพบปะพูดคุยระหว่าง
ผู้ประกอบการ และนักวิจัย เกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 
เพื่อการต่อยอดโจทย์วิจัยและการต่อ
ยอดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

จํานวนผลงานที่ได้รับการ
ติดต่อจากภาคเอกชน (สร้าง
โจทย์วิจัยร่วมกัน/การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์) 

1 ชิ้น 20 พ.ย. 57 เงินรายได้ 
DoE II 

10,000 รองฯวิจัย 

3 AP58_03 โครงการ เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์/งานวิจัย 

1 (บว)  / จัดประชุม/อบรมเพื่อแก้ปัญหา
เกี่ยวกับความล่าช้าของการจบ
การศึกษาของนักศึกษา ป. โท 

- จํานวนนักศึกษาบัณฑิต 
ศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 
- นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ ยื่นขอสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2557   
 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

3.51 
คะแนนขึ้น
ไป (ระดับ

มาก) 

23 มกราคม  
2558 

งบแผ่นดิน 
(AEC;  E17) 

20,000 รองฯวิจัย 

4 AP58_04 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1 (บว)  / จัดประชุม/อบรม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ให้
มีการรู้จักกันและกันมากขึ้น 

- จํานวนนักศึกษาบัณฑิต 
ศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
   
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 
 
 

3.51 
คะแนนขึ้น
ไป (ระดับ

มาก) 

มีนาคม 2558 งบแผ่นดิน 
(AEC;  E18) 

35,000 รองฯวิจัย 

รวม 4 โครงการ 1 3      95,000  
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2. แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากล 

ที่ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ที่ 

ประเภท
โครงการ 

วิธีการดําเนินการ 
อย่างย่อ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
/ค่าเป้าหมาย 

ช่วงระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประจํา พัฒนา แหล่ง วงเงิน 
1 AP58_05 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3  ในการฝึกปฏิบัติงาน
เชิงวิชาชีพ  ประจําปี 2558 

2 /  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเภสัช
ศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมฟังการ
บรรยายความรู้เกี่ยวกับการฝึกงาน
เพื่อเตรียมความพร้อม จํานวน 5 ครั้ง 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี 3 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การฝึกงาน 

ร้อยละ 80 6 พ.ย.57- 
3 เม.ย.58 

งบแผ่นดิน 
(ฝึกงาน; D1) 

40,000 รองฯพัฒนานศ. 
 

2 AP58_06 โครงการสัมผัสสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน 

2 /  รายวิชา 595-481 กําหนดนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องผ่านฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
โดยนศ.เข้าร่วมกิจกรรมฟังการ
บรรยายเรื่องการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานปฏิบัติการ  โดยแบ่งนักศึกษา
เป็นกลุ่มๆ ละ 3  คน  ใช้เวลากลุ่มละ 
1.5–3.5 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 200 
ชั่วโมง โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
จัดสรรตารางเวลากันเอง 

ร้อยละของนักศึกษา (ปี4 ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา 595-481) 
ที่สามารถนําความรู้จาก
กิจกรรมนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ 

ร้อยละ80 พ.ย.57 – ส.ค. 
58 

งบแผ่นดิน 
(ฝึกงาน; D2) 

20,000 รองฯพัฒนานศ. 
 

3 AP58_07 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน  
ประจําปี 2558 

2 /  จัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้าง
ทักษะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา
เภสัชศาสตร์  เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกงาน   

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี 4 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การฝึกงาน 

ร้อยละ 80 มกราคม –  
พฤษภาคม 
2558 

งบแผ่นดิน 
(ฝึกงาน; D4) 

100,000 รองฯพัฒนานศ. 
 

4 AP58_08 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
การฝึกปฏิบัติงาน ประจําปี 2558 

2 /  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การฝึกงาน ชั้นปี 4-5  

- - ส.ค. 2558 งบแผ่นดิน 
(ฝึกงาน; D5) 

30,000 รองฯพัฒนานศ. 
 

5 AP58_09 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 /  จัดอบรมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ก่อนไปฝึกปฏิบัติงานสําหรับ
นักศึกษาปี 6 สาขาวิชาเภสัชกรรม
อุตสาหการ 

นักศึกษามีแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานและมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนไปฝึก
ปฏิบัติงาน 

- พ.ค.–มิ.ย.58 งบแผ่นดิน 
(ฝึกงาน; D10) 

100,000 รองฯพัฒนานศ. 
 

6 AP58_10 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 /  จัดเวทีการนําเสนอแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงาน

มีการนําเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
ครบทุกคน 

 ก.ย. 58 
 

งบแผ่นดิน 
(ฝึกงาน; D11) 

20,000 รองฯพัฒนานศ. 
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ที่ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ที่ 

ประเภท
โครงการ 

วิธีการดําเนินการ 
อย่างย่อ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
/ค่าเป้าหมาย 

ช่วงระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประจํา พัฒนา แหล่ง วงเงิน 
ระหว่างกันของนศ.ปี 6 สาขาเภสัช
กรรมอุตสาหการ   

7 AP58_11 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม  ครั้งที่ 1  

2 /  จัดเวทีการนําเสนอแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงาน
ระหว่างกันของนศ.ปี 6 สาขาบริบาลฯ 
และให้นศ.ปี 5 ร่วมรับฟังด้วย 

นักศึกษาสามารถนําความรู้
จากกิจกรรมนี้ไปใช้เป็น
ประโยชน์  
 

ร้อยละ80 14 - 18 ก.ย.
58 

งบแผ่นดิน 
(ฝึกงาน; D16) 

20,000 รองฯพัฒนานศ. 
 

8 AP58_12 โครงการจัดสอบประมวลความรอบรู้
สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

2 /  - จัดสอบประมวลความรอบรู้ แบบ
ข้อสอบปรนัย: (MCQ) 
- จัดสอบประมวลความรอบรู้ แบบ
ข้อสอบอัตนัย: (MEQ) 
- จัดสอบทักษะวิชาชีพทางเภสัช
ศาสตร์  

- - ม.ค. – ก.ย.58  งบแผ่นดิน 
(ฝึกงาน; D28) 

70,000 ผช.ฝ่ายเภสัชฯ 
 

9 AP58_13 โครงการ “เตรียมความพร้อมสําหรับ
การสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัช
กรรม ประจําปีพุทธศักราช 2558” 

2 /  จัดเตรียมต้นฉบับเอกสารที่ใช้
ประกอบบรรยายความรู้ อุปกรณ์
รวมถึงสารเคมีที่จะใช้ในการฝึกซ้อม
และจัดกิจกรรมการบรรยายความรู้
และฝึกซ้อม โดยคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่น
น้อง และเพื่อนช่วยพื่อน 

- ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้น
ทะเบียนฯ ปี 2558   (นศ.
สาขาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปี
ที่ 6) 

- ก.ย.57-มี.ค. 58 งบแผ่นดิน 
(ฝึกงาน; D27) 

50,000 ผช.วิชาชีพ 
 

10 AP58_14 โครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ” 

2 /  เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 561-501 
1. ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการ
สอนให้กับอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
2. ติดต่ออาจารย์พิเศษ 
3. ชี้แจงนักศึกษาถึงรูปแบบการ
เรียนการสอน และการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา 

เจตคติของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ชั้นปี 5 ที่ได้เรียนใน
รายวิชา 561-501  

- ต.ค.57-ม.ค.58 งบแผ่นดิน 
(AEC; E13) 

50,000 ผช.วิชาชีพ 
เภสัชกรรมคลินิก* 

11 AP58_15 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

2 /  จัดอบรมและฝึกปฏิบัติทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นศ.ชั้นปีที่ 1  

ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม 

4.0 17-20 ส.ค. 58 งบแผ่นดิน 
(AEC; E8) 

30,000 ผช.เทคโนโลยีฯ 
 

รวม 11 โครงการ 11 -      530,000  
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3. แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

ที่ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ที่ 

ประเภท
โครงการ 

วิธีการดําเนินการ 
อย่างย่อ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
/ค่าเป้าหมาย 

ช่วงระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประจํา พัฒนา แหล่ง วงเงิน 
1 AP58_16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 

“ห้องเรียนชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้” 
3,2 /  เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 575-201 

ทักษะการให้บริการทางเภสัชกรรม 
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จํานวน 
133 คน ซึ่งจะลงไปศึกษาในชุมชน 4 
ชุมชน คือ 
1) ชุมชนนาป๋อง อ.เมือง จ.สงขลา 
2) ชุมชนท่าข้าม อ.หาดใหญ่  

จ.สงขลา 
3) ชุมชนบางกล่ํา อ.บางกล่ํา  

จ.สงขลา 
4) ชุมชนควนลัง อ.หาดใหญ่  

จ.สงขลา 

1.  ความรู้สึกของนักศึกษา
ต่อทักษะการสื่อสารของ
ตนเอง ก่อนและหลังร่วม
โครงการ 
2. ความรู้สึกของอาจารย์ ผู้
ประสานงานรายวิชา 
วิทยากรพิเศษในพื้นที่ ต่อ
การสื่อสารของนักศึกษา 
3. จํานวนผู้ป่วยที่ไปเยี่ยม 
4. ความรู้สึกของผู้ป่วย ต่อ
การไปเยี่ยม 
5. ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ และวิทยากรพี่
เลี้ยงต่อโครงการ 

- ครั้งที่ 1:วันที่   
3 ต.ค. 57 

ครั้งที่ 2:วันที่ 
24 ต.ค. 57 

ครั้งที่ 3:วันที่ 
31 ต.ค. 57 

ครั้งที่ 4:วันที่ 
14 พ.ย. 57 

 

งบแผ่นดิน 
(AEC; E12) 

100,000 ผช.วิชาชีพ 
ดร.กรกมล* 
บริหารเภสัชกิจ 

2 AP58_17 โครงการ “การคัดกรองโรคเรื้อรังในร้าน
ยาคุณภาพ” 

3,2  / บรรยายให้ความรู้ และออกให้บริการ
ตรวจคัดกรองแก่ชุมชน ในอ.หาดใหญ่ 

- - - งบแผ่นดิน 
(AEC; E14) 

50,000 ผช.วิชาชีพ 
 

3 AP58_18 โครงการ การจัดอบรมระยะสั้นการ
เตรียมยาปราศจากเชื้อและยาเคมีบําบัด 
และการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่
ได้รับยาเคมีบําบัด 

3  / จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นเรื่อง 
การเตรียมยาปราศจากเชื้อและยาเคมี
บําบัด และการบริบาลเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบําบัด ระยะเวลา
ในการฝึกอบรม 16 สัปดาห์/รอบ 

จํานวนเภสัชกรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม และผ่านการ
ประเมิน 

 รุ่นที่ 1 กพ.-
พค. 58 
 
รุ่นที่ 2 มิย.-
กย.58 

งบแผ่นดิน 
(AEC;  E9) 

200,000 หัวหน้าภาควิชา
เภสัชกรรมคลินิก 
/เทคโนโลยีเภสัช
กรรม 

4 AP58_19 โครงการ การจัดทําเอกสารกํากับยา
สําหรับบุคลากรการแพทย์และ
ประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

3  / จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
จัดทําเอกสารกํากับยาสําหรับบุคลากร
การแพทย์และประชาชนเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  มิย.58 งบแผ่นดิน 
(AEC;  E1) 

100,000 หัวหน้าภาควิชา
เภสัชกรรมคลินิก 
 

5 AP58_20 โครงการ การพัฒนาและควบคุม
คุณภาพสมุนไพรสู่ AEC  

3  / จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
และควบคุมคุณภาพสมุนไพรแก่
ผู้สนใจจากประเทศในกลุ่ม AEC 

จํานวนผู้ผ่านการอบรมจาก
ประเทศต่างๆใน AEC 

10 คน 14-20 มิ.ย.58 งบแผ่นดิน 
(AEC;  E15) 

100,000 หัวหน้าภาควิชา
เภสัชเวทฯ 
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ที่ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ที่ 

ประเภท
โครงการ 

วิธีการดําเนินการ 
อย่างย่อ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
/ค่าเป้าหมาย 

ช่วงระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประจํา พัฒนา แหล่ง วงเงิน 
6 AP58_21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“บทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียนและ
การจัดทําเอกสารตามระบบคุณภาพ 
ASEAN GMP” 

3  / จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติ
เครื่องสําอางอาเซียนและการจัดทํา
เอกสารตามระบบคุณภาพ ASEAN 
GMP ให้แก่ผู้ผลิตเครื่องสําอางขนาด
กลาง ขนาดเล็ก และรัฐวิสาหกิจ
ชุมชน 
 
 

จํานวนผู้ประกอบการมี
ความรู้ เรื่องการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติเครื่องสําอาง
อาเซียน และการจัดทํา
เอกสารตามระบบคุณภาพ 
GMP เพิ่มขึ้น 

50 คน เมษายน 2558 งบแผ่นดิน 
(AEC;  E16) 

100,000 หัวหน้าภาควิชา
เทคโนฯ 

7 AP58_22 โครงการ การอบรมความรู้ในการจัดการ
ห้องปฏิบัติการในโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลาให้มีความปลอดภัย 

3  / จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการแก่ครูที่ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัด
สงขลา 

จํานวนครูผู้เข้าอบรมสามารถ
สอบผ่านข้อสอบหลังการ
อบรม 

มากกว่า 
80% 

มีนาคม 2558 งบแผ่นดิน 
(ค.บริการ
วิชาการ) 

 

100,000 หัวหน้าภาควิชา
เภสัชเคมี 

8 AP58_23 โครงการ การให้ความรู้เรื่องยาและ
เครื่องสําอาง ปี 2558 

3  / จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาและ
เครื่องสําอาง ตลอดจนการเก็บรักษาที่
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

...... พฤษภาคม 
2558 

งบแผ่นดิน 
(ค.บริการ
วิชาการ) 

16,200 หัวหน้าภาควิชา
เทคโนฯ 

9 AP58_24 โครงการ“สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน : 
การใช้อย่างถูกต้อง” 
 
 

3  /     เทศบาล 
ต.คอหงส์ 

50,000 ประธานศูนย์
สมุนไพรทักษิณ 

รวม 9 โครงการ 1 8      816,200  
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4. แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารองค์การอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

ที่ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ที่ 

ประเภท
โครงการ 

วิธีการดําเนินการ 
อย่างย่อ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
/ค่าเป้าหมาย 

ช่วงระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประจํา พัฒนา แหล่ง วงเงิน 
1 AP58_25 โครงการกิจกรรม 5ส 4 /  ตัด ตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ  

ขุดลอกคูระบายน้ํา ปลูกต้นไม้  
จัดสวน 

- - ต.ค.57-ก.ย.58 
(2 เดือน/ครั้ง) 

เงินค.พระเทพ
ฯ 

40,000 รองฯบริหาร 
 

2 AP58_26 โครงการ การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้มี
สมรรถนะสากลเพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

2,4  / จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกู้ชีพ
เบื้องต้น และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค. – พค.58 งบแผ่นดิน 
(AEC;  E4) 

100,000 หัวหน้าภาควิชา
เภสัชกรรมคลินิก 
 

3 AP58_27 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากร
สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการ
จัดการหลักสูตร 

4  / 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ
เรียนการสอน  2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน  
- ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสอนเชิงรุก” 
ม.ค. 58 
- ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แนวคิดการปฏิรูป
หลักสูตร” ส.ค. 58 
2) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร
ครั้งละ 2 ชั่วโมง จัด 3 เดือนต่อครั้ง 
จํานวน 4 ครั้ง (ตค./พย./กพ./มีค) 

1. ร้อยละของจํานวน
อาจารย์และบุคคลากร
สายสนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมต่อจํานวน
บุคลากรรวมทั้งหมด 

 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
25 

ต.ค.57-ส.ค.58 งบแผ่นดิน 
(AEC; E10) 

55,000 รองฯวิชาการ 
 

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมได้
ตามแผน (แผน 6 ครั้ง จัด
ได้อย่างน้อย 5 ครั้ง)  

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 

3. คะแนนการประเมินผล
การจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรม 

4.0 
คะแนน 

4. มีการติดตามผลของการ
นําสิ่งที่ได้จากการจัด
กิจกรรมไปใช้ในทุก
กิจกรรม 

มี 

5. มีการปรับปรุงกิจกรรมทุก
กิจกรรมตามผลการ
ประเมินและการติดตาม
ผล 

มี 

4 AP58_28 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร2558 4 /       375,750 รองฯบริหาร 
 AP58_28 

(1)   
1. โครงการสนุกกับภาษา (เพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษสายสนับสนุน) 

   อบรมภาษาอังกฤษทุกวันอังคารของ
เดือน จํานวน 30 ชม. 

ผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ
การใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย 

ผ่าน ต.ค.57-ส.ค.58 งบแผ่นดิน 
(AEC;  E5) 

93,000   
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ที่ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ที่ 

ประเภท
โครงการ 

วิธีการดําเนินการ 
อย่างย่อ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
/ค่าเป้าหมาย 

ช่วงระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประจํา พัฒนา แหล่ง วงเงิน 
 AP58_28 

(2)   
2. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
แก่บุคลากร 

   จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

1) คะแนนความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ 
2) ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการต่อบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด 

4.00 
 

ร้อยละ 50 

กุมภาพันธ์ 
2558 

งบแผ่นดิน 
(AEC;  E6) 

53,050                  ศูนย์ IT 

 AP58_28 
(3)   

3. โครงการสัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนสํานักงานเลขาฯ 

    1) คะแนนความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ 
2) ร้อยละของบุคลากร สนล.
ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการต่อ
บุคลากรสนล.ทั้งหมด 

4.00 
 

ร้อยละ 50 

มกราคม 2558 งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 6) 

 

150,000                   

 AP58_28 
(4)   

4. โครงการสัมมนาบุคลากรกลุ่ม
ลูกจ้าง 

    1) คะแนนความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ 
2) ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม
ลูกจ้าง ทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการต่อบุคลากรกลุ่ม
ลูกจ้างทั้งหมด 

4.00 
 

ร้อยละ 50 

มีนาคม 2558 งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 6) 

 

60,000                   

 AP58_28 
(5)   

5. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้า
บุคลากรสายสนับสนุน 

    1) คะแนนความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ 
2) ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการต่อบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด 

4.00 
 

ร้อยละ 50 

เมษายน 2558 งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 6) 

 

19,700  

5 AP58_29 โครงการการจัดการความรู้ 2558 4 /       42,000 ประธาน KM 
 AP58_29 

(1)   
1. กิจกรรมจิบน้ําชาเสวนากับผู้บริหาร 
และเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากการไป
อบรมสัมมนา 

   จัดทุก 2 เดือนๆ  สลับกัน ระหว่าง
พบผู้บริหาร/เวทีถ่ายทอดความรู้ที่
ได้จากการไปอบรมของบุคลากร 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ
อย่างน้อย 
20 คน 

ม.ค., เม.ย., 
ก.ค. 58  
(3 ครั้ง) 

งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 6) 

 
 
 
 

2,000  (รศ.ดร.เสน่ห์) 
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ที่ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ที่ 

ประเภท
โครงการ 

วิธีการดําเนินการ 
อย่างย่อ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
/ค่าเป้าหมาย 

ช่วงระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประจํา พัฒนา แหล่ง วงเงิน 
 AP58_29 

(2)   
2. โครงการจัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  

              

    2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow 
Chart)แบบง่ายๆ  1 วัน 

   อบรมทฤษฎี 3 ชม. - IT อบรม
โปรแกรมช่วยการเขียน พร้อมฝึก
ปฏิบัติ 3 ชม. 

คะแนนความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ 

4.0  งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 6) 

 

15,000   

    2.2 เวทีนําเสนอขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 

   บุคลากร/หน่วยงาน ส่ง Flow มาที่
คณะฯ รวมรวม - กก.พิจารณา 
ตรวจสอบแก้ไข - ให้รางวัล - 
เผยแพร่ 

จํานวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่บุคลากรส่งมา
เข้าร่วม 

อย่างน้อย
หน่วยงาน
ละ 1 ชิ้น 

 งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 6) 
 

เงินรายได้  

5,000 
 

 
 

5,000  

 

 AP58_29 
(3)   

3. โครงการนวัตกรรมการพัฒนางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

   จัดประกวดผลงาน 1) จํานวนผลงานที่ส่งเข้า
ประกวด 
 
 
2) จํานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมต่อบุคลาการ
ทั้งหมด 

อย่างน้อย 
5 ชิ้น 
 
 

ร้อยละ 20  

 งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 6) 
 

เงินรายได้  

10,000 
 

 
 

5,000  

 

6 AP58_30 โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 4 /       64,000 รองฯบริหาร 
 AP58_30 

(1)   
1. สุขภาพดีชีวีมีสุข           

 1.1 กิจกรรม ตรวจสุขภาพและ
สมรรถภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
ประจําปี  

   ตรวจสุขภาพบุคลากร  
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพโดยรวม 

จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่อบุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ 30 มิ.ย. 2558 งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 6) 

25,000  

 AP58_30 
(2) 

1.2 กิจกรรม ดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ อย่างต่อเนื่อง 

    จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่อบุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ 20     

     - ออกกําลังกายทุกวันหันหลังให้โรค        ต.ค.57–ก.ย.58 เงินรายได้ 2,000  
     - กิจกรรมตู้ยาประจําคณะฯ        ต.ค.57–ก.ย.58 เงินรายได้ 2,000  
     - สุขภาพจิตดีด้วยวิถีคาราโอเกะ       ต.ค.57–ก.ย.58  -  
     - กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน       ก.พ. 58 เงินรายได้ 25,000  
 AP58_30 

(3) 2. สร้างสมาธิ ผ่อนคลาย ด้วยศิลปะ           
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ที่ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ที่ 

ประเภท
โครงการ 

วิธีการดําเนินการ 
อย่างย่อ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
/ค่าเป้าหมาย 

ช่วงระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประจํา พัฒนา แหล่ง วงเงิน 
  2.1 กิจกรรม สืบสานประเพณีของ

ไทยและท้องถิ่น 
   รดน้ําสงกรานต์/เดือนสิบ/กฐิน   ตค.57, กพ.58, 

พค.58, กค.58 
   

  2.2 กิจกรรม ทําบุญไปวัด (ขึ้น 15 
ค่ํา) ประจําเดือน 

   เดือนละครั้ง    งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 6) 

5,000  

  2.3 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ ผ่อน
คลายด้วยงานศิลปะ 

   เช่น แกะสลัก  ไวโอลิน  (3 ครั้ง/ปี)   กพ.58 งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 6) 

5,000  

 AP58_30 
(4) 

3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของ
มหาวิทยาลัย 

    จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

......   -  

7 AP58_31 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ตามระบบห้องปฏิบัติการ ปลอดภัย 
(ต่อเนื่อง):การจําแนกประเภทและการ
ติดฉลากสารเคมีในระบบ GHS เพื่อการ
จัดการห้องปฏิบัติการให้มีความ
ปลอดภัย 

4 
 

 / จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจําแนก
ประเภทและการติดฉลากสารเคมีใน
ระบบ GHS 

- ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 
- จํานวนบุคลากรและ
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 

 มีนาคม 2558 งบแผ่นดิน 
(หมวดตอบ

แทนฯ; 
โครงการพัฒนา

บุคลากร) 
B1 

60,000 หัวหน้าภาควิชา
เภสัชเคมี 

8 AP58_32 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
ประกันคุณภาพ "เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

4 /  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ 
EdPEx และให้คําแนะนําปรึกษาการ
เขียนรายงานตามเกณฑ์ โดย ศ.นพ.
สงวนสิน รัตนเลิศ 

รายงานการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์ EdPEx 

ได้รายงาน ต.ค.57- พ.ค.
58 

งบแผ่นดิน 
MedHub57
(รายการที่ 2) 

 

30,000 รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

9 AP58_33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2558 
– 2562 และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2558   

4 /  ประชุมจัดทําแผนคณะฯ โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทั้งคณะฯ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
ทั้งหมด 

80.0 ก.พ. – ก.ค. 
58 

งบแผ่นดิน 
MedHub57 
(รายการที่ 1) 

 

250,000 รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

รวม 9 โครงการ 6 3      1,016,750  
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   สรุปแผนปฏิบัติการประจําปี 2558;   จําแนกตามยุทธศาสตร์ และการบูรณาการ 
 

ที่ ชื่อโครงการ ตอบสนองยุทธศาสตร์  การบูรณาการ 

AP58_01 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเผยแพร่และนาํเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจยั / และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน 

การเรียนการสอน และการวิจัย 

AP58_02 โครงการ Development of herbal products: Research to market ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจยั  
AP58_03 โครงการ เขียนโครงร่างวิทยานพินธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจยั และบัณฑิตศึกษา  
AP58_04 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจยั และบัณฑิตศึกษา  
AP58_05 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ในการฝึกปฏิบัติงานเชงิ

วิชาชีพ  ประจําปี 2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  

AP58_06 โครงการสัมผัสสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  
AP58_07 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน  ประจําปี 

2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  

AP58_08 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกปฏิบตัิงาน ประจําปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  
AP58_09 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  
AP58_10 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกปฏิบตัิงานของนักศึกษาเภสัช

ศาสตร์ ฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  

AP58_11 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกปฏิบตัิงานของนักศึกษาใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม  ครั้งที่ 1  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  

AP58_12 โครงการจัดสอบประมวลความรอบรู้สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  
AP58_13 โครงการ “เตรียมความพร้อมสําหรับการสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเปน็ผู้

ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม สภาเภสัชกรรม ประจําปีพุทธศักราช 2558” 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  

AP58_14 โครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนเภสัชกรรมปฐมภูมิ” ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  
AP58_15 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาเภสชัศาสตร์ ชัน้ปีที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนานักศึกษา  
AP58_16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ห้องเรียนชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน/และ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน 
การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 

AP58_17 โครงการ “การคัดกรองโรคเรื้อรังในร้านยาคุณภาพ” ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนการสอน/และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน 

การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ ตอบสนองยุทธศาสตร์  การบูรณาการ 

AP58_18 โครงการ การจัดอบรมระยะสัน้การเตรียมยาปราศจากเชื้อและยาเคมีบําบัด 
และการบริบาลเภสชักรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบาํบดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  

AP58_19 โครงการ การจัดทําเอกสารกํากับยาสาํหรับบุคลากรการแพทย์และประชาชน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  

AP58_20 โครงการ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพสมุนไพรสู่ AEC ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  
AP58_21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“บทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียนและการ

จัดทําเอกสารตามระบบคุณภาพ ASEAN GMP” 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  

AP58_22 โครงการ การอบรมความรู้ในการจัดการห้องปฏิบัติการในโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาให้มีความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  

AP58_23 โครงการ การให้ความรู้เรื่องยาและเครื่องสําอาง ปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  
AP58_24 โครงการ“สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน : การใช้อย่างถูกต้อง” ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  
AP58_25 โครงการกิจกรรม 5ส ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ  
AP58_26 โครงการ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้มี

สมรรถนะสากลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนานักศึกษา /และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ 

 

AP58_27 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากรสนบัสนนุด้านการเรียนการสอนและการ
จัดการหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ  

AP58_28 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ  
 1. โครงการสนุกกับภาษา (เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสายสนบัสนนุ)   
 2. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร   
 3. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนนุสาํนักงานเลขาฯ   
 4. โครงการสัมมนาบุคลากรกลุม่ลูกจ้าง   
 5. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน   
AP58_29 โครงการการจัดการความรู้ (KM) 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ  

 1. กิจกรรมจิบน้ําชาเสวนากับผูบ้ริหาร และเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากการไป
อบรมสัมมนา 

  

 2. โครงการจัดทาํขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
   2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Flow Chart) 

แบบงา่ยๆ  1 วัน 
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ที่ ชื่อโครงการ ตอบสนองยุทธศาสตร์  การบูรณาการ 

   2.2 เวทีนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน   
 3. โครงการนวัตกรรมการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนนุ   
AP58_30 โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ  

 1. สุขภาพดีชีวีมีสุข   
 1.1 กิจกรรม ตรวจสุขภาพและสมรรถภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

ประจําป ี 
  

 1.2 กิจกรรม ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ อย่างต่อเนื่อง   
      - ออกกําลังกายทุกวัน หันหลังให้โรค    
      - กิจกรรมตู้ยาประจําคณะฯ    
      - สุขภาพจิตดีด้วยวิถีคาราโอเกะ   
      - กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน    
 2. สร้างสมาธิ ผ่อนคลาย ด้วยศิลปะ   
 2.1 กิจกรรม สืบสานประเพณีของไทยและท้องถิ่น   
 2.2 กิจกรรม ทําบุญไปวัด (ขึ้น 15 ค่ํา) ประจําเดือน   
 2.3 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ ผ่อนคลายด้วยงานศิลปะ   
 3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของมหาวิทยาลัย   
AP58_31 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามระบบห้องปฏิบัติการ ปลอดภัย 

(ต่อเนื่อง):การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีในระบบ GHS เพื่อการ
จัดการห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ  

AP58_32 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ  

AP58_33 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2558 – 
2562 และแผนปฏิบัติการประจําปี 2558   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ  

 
 


