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แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2559 

ยุทธศาสตร์ที ่1  สร้างความเป็นเลิศทางวชิาการ และพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากล 

เป้าประสงค์หลกั  
1. ผลิตบัณฑิตปรญิญาตรใีห้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์  
2. บัณฑิตมีความรูค้วามสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มจีิตสํานกึสาธารณะและสมรรถนะสากล 

  

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รหัสงปม. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก ปี 2559 
1)  สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมเกณฑ์
ประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-QA  (เข้าร่วมกับโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัด) 

จํานวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่เข้ารับ
การอบรมเกณฑ์ AUN-QA 

อย่างน้อยหลักสูตร 
ละ 1 คน 

  รองฯวิชาการ/
รองฯบริหาร 

งานบริการฯ 

2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงทุก
ระบบ 

พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล สําเร็จ   รองฯบริหาร/ 
ผช.IT 

งานนโยบาย
และแผน 

3) วิเคราะห์ผลการสอบสภาฯปีที่ผ่านมา  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพในครั้งแรก 

ร้อยละ 95 E42 75,000 

รองฯวิชาการ งานบริการฯ 

4) โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาเพื่อการสอบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม     

5) โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (KM) 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50 

E43 90,000 

6) เวทีแลกเปลี่ยนเนื้อหาการสอนในรายวิชาที่มีความคล้ายคลึง
กันเพื่อบูรณาการระหว่างศาสตร์ 

  

7) เวทีทบทวนเนื้อหาการสอนในหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
พิจารณาจาก มคอ.ต่าง ๆ จํานวนรายวิชาที่สอนแบบ active learning ร้อยละ 100 

  

8) ทบทวนระบบการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพข้อสอบ   

9) สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม
การใช้เทคโนโลยีสื่อการสอน (เข้าร่วมกับศูนย์สื่อฯของม.อ.) 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 10   

10) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการบูรณาการกับการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

2 รายวิชา   

11)  กิจกรรมรณรงค์การใช ้Tell Me more แก่นศ. นักศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยระดับดี (≥60คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ 65   
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รหัสงปม. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก ปี 2559 
12)  โครงการรณรงค์ให้อาจารย์สอดแทรกการสอน/สนทนาเป็น
ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่างๆไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
ชั่วโมงสอน 

รายวิชาที่มีการสอดแทรกการสอนหรือการ
สนทนาเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา(ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงสอน) 

ร้อยละ 30   รองฯวิชาการ/
หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชา 

13)  โครงการพัฒนานักศึกษา  
(แผนปฏิบัติการประจําปี กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ร้อยละความสําเร็จของแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

ร้อยละ 80 A80 750,000 รองฯพัฒนา 
นศ. 

หน่วยกิจการ 
นศ. 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะ
ความรู้  

4.0 คะแนน     

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม  

4.0 คะแนน     

14)  โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ ชั้นปี 1 (รุ่นปีกศ.2558) 

จํานวนนักศึกษา(กลุ่มเป้าหมาย)ที่เข้าร่วม
อบรม 

ร้อยละ 90 E19 30,000 ผช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศูนย์IT 

15)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตเบื้องต้น (basic 
life support หรือ BLS)และทักษะที่จําเป็นในการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

จํานวนนักศึกษา(กลุ่มเป้าหมาย)ที่เข้าร่วม
อบรม 

ร้อยละ 90 E26 50,000 หนภ.ภก ภ.เภสัชกรรม
คลินิก 

16) โครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ความพึงพอใจของแหล่งฝึกที่มีต่อคณะ 3.85 คะแนน     

กิจกรรมที่ 1 จัดระบบให้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
เป็นแหล่งฝึกที่มีประสิทธิภาพ 

    ผช.ฝึกงาน/
ผู้จัดการร้านยา 

 

กิจกรรมที่ 2 ตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกที่มีคุณภาพและรับ
นักศึกษาฝึกงานต่อเนื่องเป็นอาจารย์พิเศษ 

    รองวิชาการ/
ผช.ฝึกงาน 

 

17) โครงการพัฒนาปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100   
รองฯวิชาการ งานบริการฯ 

ระดับความผูกพันของนักศึกษา 4.0 คะแนน   

18) โครงการสํารวจความต้องการของตลาดการเปิดหลักสูตร 4 
ปี ด้านเครื่องสําอางและสมุนไพร (วทบ.) 

    รองฯบริหาร/ 
รองฯวิชาการ 

งานบริการฯ 

19) โครงการประชาสัมพันธ์ครูแนะแนว ความรู้ความเข้าใจของครูแนะแนวต่อ
หลักสูตรของคณะ 

ระดับดี E44 40,000 รองฯวิชาการ งานบริการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมจากงานวจิัย เพื่อความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน 

เป้าประสงค์หลกั  
1. เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ทีม่ีคุณภาพในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS โดยพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะนักวิจัยผ่านระบบบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
2. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวตักรรมจากงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร ์
3. เพิ่มงานวจิัยและเผยแพร่ถ่ายทอดนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวจิัยสู่การนําไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและเชิงพาณิชย ์

 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รหัสงปม. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก ปี 2559 
1) จัดทําทําเนียบอาจารย์พี่เลี้ยงในการทําวิจัย เอกสารทําเนียบอาจารย์พี่เลี้ยงด้านวิจัย มี   

รองฯวิจัย ฝ่ายวิจัย 
2) พัฒนา website ประชาสัมพันธ์งานวิจัยของคณะ มีการปรับปรุง website ด้านวิจัย มี   

3) โครงการ การบริหารจัดการ การใช้ห้องปฏิบัติการและ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (แผนปฏิบัติการของศบภ.ปี59) 

ร้อยละการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 80   

ผช.บริการ
วิชาการ 

ศบภ. 
4) โครงการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์บริการฯ (แผนปฏิบัติการของศบภ.ปี59) 

มีมาตรการในการจัดการเรื่องความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ ด้านการจัดการสารเคมี 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

  

5)  โครงการอบรม เรื่อง ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีวภาพ สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ฯ 

จํานวนนักศึกษาชั้นปี 5 และนักศึกษา(ใหม่)
บัณฑิตศึกษาที่ผ่านการอบรม 

ร้อยละ 95 F12 50,000.00 หนภ.ภค ภ.เภสัชเคมี 

6) โครงการอบรม เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่ม
ผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ” 

จํานวนอาจารย์ที่เข้าอบรม  ไม่น้อยกว่า 20 คน 
ของผู้เข้าอบรม

ทั้งหมด 

E40 37,000.00 รองฯวิจัย ฝ่ายวิจัย 

7) โครงการ การสกัดและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อพัฒนา
สมุนไพรสู่ AEC 

ร้อยละของอาจารย์ด้านสมุนไพรที่เข้าร่วม
อบรม 

ร้อยละ 80 F16 100,000.00 หนภ.ภวพ ภ.เภสัชเวทฯ 

8) โครงการอบรม  เรื่อง "การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์” 

จํานวนนักวิจัยที่เข้าอบรมจริยธรรมด้านการ
วิจัย 

ร้อยละ 50 E39 8,600.00 รองฯวิจัย ฝ่ายวิจัย 

9) โครงการอบรม การพัฒนาความเข้มแข็งของภาควิชาบริหาร
เภสัชกิจเกี่ยวกับการวิจัยในปัญหาระบบยาที่พบในภูมิภาค
อาเซียน   

ได้โจทย์วิจัยทางด้านระบบยา อย่างน้อย 2 เรื่อง E29 100,000.00 หนภ.บภ ภ.บริหารเภสัช
กิจ 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รหัสงปม. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก ปี 2559 
10) โครงการอบรม เรื่อง “ระบาดวิทยาทางการแพทย์และสถิติ
พื้นฐานสําหรับการทําวิจัยทางคลินิกให้กับนักวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา” 

จํานวนอาจารย์ด้านบริบาลทางเภสัชกรรมที่
เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 60 E41 23,000.00 รองฯวิจัย ฝ่ายวิจัย 

11)  ยื่นขอโครงการสู่ความเป็นเลิศสาขาเภสัชศาสตร์ ระยะที่ 3 สมัครเข้าโครงการสู่ความเป็นเลิศฯ ระยะที่ 3 ผ่านการพิจารณา   รองฯวิจัย  

12)  จัดทําแผนปฏิบัติการด้านวิเทศสัมพันธ์  มีแผนปฏิบัติการด้านวิเทศสัมพันธ์ มี   คณบดี/ 
ทีมบริหาร 

หน่วยวิเทศฯ 

13)  โครงการ CDD 2016 จํานวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ 30 ผลงาน   

รองฯวิจัย/ 
ผอ.สถานวิจัย 

ฝ่ายวิจัย/ 
สถานวิจัย 

 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติ ร้อยละ 30 ของ 
ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 

  

 จํานวนสถาบันที่เข้าร่วมการประชุม 20 สถาบัน   

14) ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาเภสัชศาสตร์ 
เป็นหลักสูตรนานาชาติ 

การปรับปรุงหลักสูตรมีความก้าวหน้า มี   ประธาน
หลักสูตรฯ 

หน่วย
บัณฑิตศึกษา 

15)  โครงการ การเตรียม manuscript เพื่อให้ได้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ สําหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

จํานวนผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา 
manuscript เพื่อให้ได้ตีพิมพ์ ภายใน 6 
เดือนหลังการอบรม 

ร้อยละ 20 ของผู้เข้า
อบรมทั้งหมด 

E37 20,000.00 

รองฯวิจัย 

หน่วย
บัณฑิตศึกษา 

16)  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด
กิจกรรม 

4.0 คะแนน E38 40,000.00 

17)  กิจกรรมความร่วมมือกับ IPOP ในการนํางานวิจัยของคณะ
พบภาคเอกชน เพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

จํานวนผลงานวิจยัที่มีการนําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 

ปีละ 1 ชิ้น   
ฝ่ายวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานบริการวิชาการสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลและนําความรู้สู่ชุมชน 

เป้าประสงค์หลกั  
1. พัฒนางานบรกิารวิชาการสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลและมาตรฐานวิชาชพี 
2. สร้างรายได้จากงานบรกิารวิชาการและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะ 
3. บูรณาการการให้บริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในภาคใต้ 
4. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในภาคใต ้ 

 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รหัสงปม. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก ปี 2559 
1) โครงการ การพัฒนางานบริการวิชาการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 (แผนปฏิบัติการของศบภ.ปี59) 

ยื่นขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO/IEC17025 จากหน่วยรับรอง  

อย่างน้อย 1 การ
ทดสอบ (test) 

  

ผช.ฝ่ายบริการ
วิชการ 

ศบภ. 2) โครงการ การพัฒนางานตามมาตรฐาน GLP (แผนปฏิบัติการ
ของศบภ.ปี59) 

แนวทางการพัฒนาเพื่อขอการรับรองตาม
มาตรฐาน GLP  

ผลการพิจารณาความ
เหมาะสมกับลักษณะ

งาน 

  

3) โครงการอบรม “แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ 
Good Laboratory Practice (GLP)” 

จํานวนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของคณะที่
เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 80 E27 100,000 หนภ.ภค/ 
อ.ชิตชไม 

ภ.เภสัชเคมี 

4) ปรับปรุงการบริหารบุคคลและระบบเวชภัณฑ์ของร้านยาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
จัดการของร้านยา 

3.85 คะแนน   ผจก.ร้านยา ร้านยา 

5) โครงการ การเพิ่มจํานวนลูกค้าและรายได้จากงานบริการ
วิชาการ (แผนปฏิบัติการของศบภ.ปี59) 

จํานวนลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5   

ผช.ฝ่ายบริการ
วิชการ 

ศบภ. 

 จํานวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5   

 จํานวนลูกค้าใหม่ที่มาขอใช้บริการ  อย่างน้อย 1 รายการ   

 ขอบข่ายงานให้บริการที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 รายการ   

6) โครงการ การปรับปรุงอัตราค่าบริการ มีการคิดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นระบบ มี   

7) โครงการ การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ 
(แผนปฏิบัติการของศบภ.ปี59) 

ลดระยะเวลาการให้บริการวิชาการ จํานวนรอบเวลาที่
ให้บริการลดลง 
(รวดเร็วขึ้น) 

  

 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อระบบการให้บริการ 4.0 คะแนน   



Page 6 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รหัสงปม. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก ปี 2559 
8) จัดทํารายงานสถานะทางการเงิน (บัญชีรายรับ-รายจ่าย)ของ
สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ โดยรายงานต่อกก.คณะ 

เสนอรายงานในที่ประชุมกกคณะ ทุก 4 เดือน 
(มค.,พค.,กย 59) 

  ผช.บริการ
วิชาการ 

โรงงานยาฯ 

9)  โครงการจัดตั้งร้านยา สาขา 2 เริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2559 สําเร็จ   คณบดี หน่วยพัสดุ 
10)  โครงการพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรในจังหวัดชายแดนใต้ จํานวนชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ที่เข้าร่วม

เครือข่ายพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร 
5 ชุมชน F11 400,000 คณบดี  

11)  โครงการการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการแพทย์
แผนไทย 

จํานวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
ที่ได้จากการสํารวจ 

5 เรื่อง F14 100,000 ประธานศูนย์
สมุนไพรฯ 

 

12)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องเรียนชุมชนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้” 

 
จํานวนโครงการเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการ
ใช้ยาในชุมชน 

 
5 โครงการ 

E32 50,000 หนภ.บภ/ 
อ.กรกมล 

ภ.บริหารเภสัชกิจ 

13)  โครงการ "การพัฒนาการเรียนการสอนเภสัชกรรมปฐมภูมิ" E30 50,000 ผช.วิชาชีพ/ 
อ.อุษณีย์ 

ภ.เภสัชกรรม
คลินิก 

14)  โครงการ “การคัดกรองโรคเรื้อรังในร้านยาคุณภาพ” E31 50,000 

ผช.วิชาชีพ 
ฝ่ายพัฒนา
วิชาชีพ 

15)  กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม จํานวนเครือข่ายวิชาชีพที่เข้าร่วม 5 เครือข่าย F17 40,000 
16) จัดทํา website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร ์ มี website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัช

ศาสตร์ (CPE) 
มี   

17)  โครงการประชุมวิชาการประจําปีด้านวิชาชีพ จํานวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มจากปีที่ผ่านมา E36 100,000 รองฯพัฒนานศ./
ประธานชมรม

ศิษย์เก่า 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงมีความมั่นคงและยัง่ยืน 

เป้าประสงค์หลกั  
1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล   
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
3. การบริหารทรพัยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ บคุลากรมีความรูค้วามสามารถและก้าวหน้าตามสายงาน  
4. การบริหารทรพัย์สินและรายได้อย่างมีประสิทธภิาพเพื่อพึง่พาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รหัสงปม. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก ปี 2559 
1) โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx)แก่บุคลากรและผู้นํา 

ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาของ
บุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ 15 C10 100,000 คณบดี งานนโยบาย
และแผน 

 ร้อยละผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมพัฒนา 
(ทีมบริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน/
ศูนย์/ฝ่าย) 

ร้อยละ 50     

 ระดับคะแนน EdPEx เพิ่มขึ้นทุกปี ไม่ต่ํากว่า 150   
คะแนน 

    

2) กิจกรรมการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในหน่วยงาน มีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานสนับสนุน 

อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ 1 กิจกรรม 

  รองฯบริหาร งานนโยบาย
และแผน 

3) จัดทําแผนการจัดการความรู้ระยะ 5 ปี มีแผนการจัดการความรู้ฯ  มี   

รองฯบริหาร/
ประธาน KM 

งานนโยบาย
และแผน 

4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM จํานวนกิจกรรมที่มีการ LEAN หน่วยงานละ 1 
กิจกรรม 

E34 100,000 

5) ปรับปรุง website เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ ปรับปรุง website KM สําเร็จ   

6) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงทุก
ระบบ 

พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล สําเร็จ   รองฯบริหาร/ 
ผช.IT 

งานนโยบาย
และแผน 

7) ทบทวนแผนอัตรากําลังระยะ 10 ปี มีการทบทวนแผนอัตรากําลังระยะ 10 ปี สําเร็จ   รองฯบริหาร งานนโยบาย
และแผน 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รหัสงปม. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก ปี 2559 
8) โครงการสื่อสาร 360 องศา ความพึงพอใจของบุคลากรต่อด้านการสื่อสาร

ของผู้นํา 
3.80 คะแนน     

กิจกรรมผู้บริหารพบภาควิชา    ทีมบริหาร  
 โครงการประชุมถ่ายทอดแผนฯ  C12 100,000 รองฯบริหาร งานนโยบาย

และแผน 
 โครงการจดหมายข่าว online    รองฯบริหาร หน่วยโสตฯ 

9) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนบุคลากรที่เข้าอบรมสัมมนา ร้อยละ 80 E33 200,000 

รองฯบริหาร 
หน่วยการ
เจ้าหน้าที่ 

10) สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ระดับคะแนนความผูกพันและความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น 

3.75 คะแนน   

11) โครงการพัฒนาระบบข้อร้องเรียนของบุคลากร จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100   

14) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50 E35 30,000 รองฯบริหาร ชมรมเภสัชรักษ์
สุขภาพ 

15) วิเคราะห์การใช้ห้องเรียนทั้งห้องย่อยและห้องใหญ่เพื่อให้
เพียงพอต่อการรองรับการรับจํานวนนักศึกษาสาขาบริบาลฯ 
เพิ่มขึ้น 

ได้รายงานผลการวิเคราะห์ฯ สําเร็จ   รองฯบริหาร  

16) โครงการปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ 

ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

3.80 คะแนน 

E45 1,670,000 

รองฯบริหาร 

หน่วยอาคารฯ 
12) โครงการ Big Cleaning Day  A34 40,000 

17) โครงการปรบัปรุงห้องบรรยาย/ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์* E46 65,000 
ศูนย์ IT 

18) โครงการปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน* E47 355,000 

13) แผนปฏิบัติงานประจําปีด้านการดูแลบํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 

ร้อยละความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผน มากกว่าร้อยละ 85   รองฯบริหาร หน่วยอาคารฯ 

19) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ระยะยาว ปี 2559-2563 

ได้แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี สําเร็จ M 2 30,000 รองฯบริหาร งานนโยบาย
และแผน 

 


