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ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
2. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

(....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวชิาการ 

(.) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

(....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

(....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

(....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  คณะพยาบาลศาสตร์       

4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.วยิะดา  รัตนสุวรรณ   โทร   3260   

4.3 ผู้ประสานงาน   นางนงเยาว์    เฉพาะธรรม   โทร   3257   

4. หลักการและเหตุผล 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัย และนวัตกรรม 

ระหว่างวันท่ี ๑ มิถุนายน  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนและบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ท่ี

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ

ให้แก่แรงงาน อาทิ เช่น การคิดวิเคราะห์ การศึกษาข้อมูล และการแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และ

ทักษะทางเทคโนโลย ีวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์    

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการฯได้เกิดประโยชน์กับผู้รับจ้างงานในการนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดเป็น

อาชีพหลังเสร็จสิ้นโครงการ  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้รับจ้างงานใน

โครงการฯ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชน ได้นำประสบการณ์ที่ได้จากการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชวีติผู้สูงอายุและการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพิ่มเตมิโดยใชภู้มิปัญญาของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี 

 

5. วัตถุประสงค์    

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชวีติผู้สูงอายุและทักษะอาชีพจากภูมิปัญญาของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี 

2. ได้แนวปฏบัิตท่ีิดเีกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุ 

7. ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและคา่เปา้หมาย 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีได้จากการจัดโครงการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนา  (ร้อยละ 100) 

2. มแีนวปฏบัิตท่ีิด ีหรอื นวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุ (อย่างน้อย 3 

เร่ือง) 
 

6. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย   การค้นควา้ สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 
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  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) การประชุมกลุ่มย่อยและการนำเสนอ 
 

7. งบประมาณดำเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)  ........... บาท   จาก   ....................... 

  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก ...............................................                                                         

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

กจิกรรมที่ 1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การบรรยาย   การประชุมกลุ่ม  การนำเสนอ  การสังเคราะห์และการสรุปองค์ความรู้)  

สำหรับผู้รับจ้างงานโครงการฯในพื้นท่ี ในเขต จังหวัด พะเยาและคณะกรรมการดำเนนิงาน  จำนวน  110    คน  วันท่ี  22  

กันยายน  2563   

หมวดค่าใชส้อย 

1. อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (50 x 2 x 110 คน)     11,000  บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน (200 x 110 คน)       22,000 บาท 

3. ค่าถ่ายเอกสาร         8,500 บาท 

4. ค่าตอบแทนวิทยากร 

        รวม       41,500   บาท 

กจิกรรมที่ 2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การบรรยาย   การประชุมกลุ่ม  การนำเสนอ  การสังเคราะห์และการสรุปองค์ความรู้)  

สำหรับผู้รับจ้างงานโครงการฯในพื้นท่ี ในเขต จังหวัด เชยีงราย  และคณะกรรมการดำเนนิงาน  จำนวน  56    คน  วันท่ี  23  

กันยายน  2563   

หมวดค่าใชส้อย 

1. อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (50 x 2 x 56 คน)     5,600  บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน (200 x 56 คน)       11,200 บาท 

3. ค่าถ่ายเอกสาร         3,500 บาท 

4. ค่าตอบแทนวิทยากร 

        รวม 20,300   บาท 

กจิกรรมที่ 3  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การบรรยาย   การประชุมกลุ่ม  การนำเสนอ  การสังเคราะห์และการสรุปองค์ความรู้)  

สำหรับผู้รับจ้างงานโครงการฯในพื้นท่ี ในเขต จังหวัด แพร่และน่าน  จำนวน  50    คน  วันท่ี  24  กันยายน  2563   

หมวดค่าใชส้อย 

1. อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (50 x 2 x 50 คน)      5,000  บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน (200 x 50 คน)       10,000 บาท 

3. ค่าถ่ายเอกสาร         3,000 บาท 

4. ค่าตอบแทนวิทยากร 

        รวม       18,000   บาท 

รวมทั้งสิ้น     79,800   บาท 

              เจ็ดหมื่นเกา้พนัแปดร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้
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8. แผนดำเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. จัดทำและขออนุมัติดำเนนิ

โครงการ 

            
16 

ขั้นดำเนนิการ (D) 

กจิกรรมที่ 1  จ.พะเยา 

1. บรรยาย 

2. ประชุมกลุ่มย่อย 

3. นำเสนอ 

4. สังเคราะห์และสรุปองค ์

ความรู้ 

กจิกรรมที่ 2  จ.แพร ่

1. บรรยาย 

2. ประชุมกลุ่มย่อย 

3. นำเสนอ 

4. สังเคราะห์และสรุปองค ์

ความรู้ 

กจิกรรมที่ 3  จ.เชียงราย 

1. บรรยาย 

2. ประชุมกลุ่มย่อย 

3. นำเสนอ 

4. สังเคราะห์และสรุปองค ์

ความรู้ 

            
22 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. ประเมินผล 

2. สรุปผลโครงการ 

            

ขั้นการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1. จัดทำขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงการจัดทำโครงการท่ี

เกี่ยวข้องในคร้ังต่อไป 

            

 

9. วัน  เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1  วันท่ี 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์เมอืงพะเยา 

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 

กิจกรรมท่ี 3 วันท่ี 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม วทิยาเขตเชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

23 

24 
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10. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีได้จากการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเรียนรู้

ทักษะอาชพีเพิ่มเตมิโดยใชภู้มิปัญญาของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี 

2. ผู้รับจ้างงานได้นำสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการต่อยอดเป็นอาชพีหลังเสร็จสิ้นโครงการ

10. การตดิตามและประเมินโครงการ

1. รายงานสรุปผลโครงการ

2. นำเสนอผลการดำเนนิโครงการต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม



ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จงัหวดัพะเยา วนัท่ี 22 กนัยายน 2563 



จงัหวดัเชียงราย วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จงัหวดัแพร่ วนัท่ี 24 กนัยายน 2563 


