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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

   แผนงานการจัดการศึกษา 

   แผนงานบริการวิชาการ 

   แผนงานวิจัย 

   แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน............2,000,000.................บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

   หมวดค่าตอบแทน......641,650.....................บาท 

-ค่าปฐมนิเทศ จ านวน 83,000 บาท 

- ค่าตอบแทนแหล่งฝึก จ านวน 192,650 บาท 

- ค่าสอนในคลินิก จ านวน 294,000 บาท 

- ค่าจ้างอาจารย์ของแหล่งฝึกสอนนสิิตเต็มเวลา

ราชการ   

จ านวน 72,000 บาท 

  หมวดค่าใชส้อย.....1,312,800.........................บาท 

- ค่าเบ้ียเลี้ยง จ านวน 570,000 บาท 

- ค่าพาหนะ จ านวน 222,800 บาท 

- ค่าท่ีพัก จ านวน 520,000 บาท 

  หมวดค่าวัสด.ุ.......45,550...........................บาท 

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

- ค่าวัสด ุ จ านวน 35,550 บาท 

  อื่นๆระบุ....................-......................บาท 

   รวม 2,000,000  บาท 

     (สองลา้นบาทถ้วน) 

*หมายเหต:ุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

5. ชื่อโครงการ โครงการฝึกภาคปฏิบัตขิองนิสติสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย

     การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

   การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

   การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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   การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ ข้อท่ี 1บัณฑิตม ีคุณภาพ ม ีสมรรถนะตาม มาตรฐานวชิาชีพ ทักษะตาม ศตวรรษท่ี 21 และอุตสาหกรรม อนาคต

(New Scurve)/ ยกระดับการจัด การศกึษาให้ม ีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล และตอบสนอง ความตอ้งการ ของสังคม  

8. มาตรการ ข้อท่ี 4 ก ากับดูแลหลักสูตร ให้มีการด าเนินการ ตามองค์ประกอบท่ี 1 และเกณฑม์าตรฐาน วชิาชีพอย่าง

ตอ่เนื่อง 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเปูาหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567)

ข้อท่ี 5 รอ้ยละของหลักสูตรท่ีมีการด าเนนิการตามองคป์ระกอบท่ี 1 และเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเปูาหมาย 

1) ร้อยละของหลักสูตร มีการด าเนนิการตามองคป์ระกอบท่ี 1 และเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ ร้อยละ 100 

2) ร้อยละของนสิิตผ่านการฝึกปฏบัิตทิางการพยาบาลครบทุกรายวชิาตามหลักสูตรท่ีก าหนด ร้อยละ 95 

3) ร้อยละของนสิิตมคี่าระดับขัน้ในรายวชิาภาคปฏบัิตไิมน่อ้ยกวา่ 2.00 ร้อยละ 90 

10. บุคลากรร่วมโครงการ

10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย โทร 3257 

10.2 ผู้ร่วมโครงการ - โทร 3257 

10.3 ผู้ประสานงาน    นางพรรณสุกิตต ์ ทาทอง โทร 3257 

11. หลักการและเหตุผล

การผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถตรงกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ยุค 4.0 พยาบาลจ าเป็นต้องมีความรอบรู้เชิงวิชาชีพ มีความสามารถในการให้การดูแลผู้รับบริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ การจัดการเรียนสอนภาคปฏบัิติเป็นวิธีการท่ีส าคัญท่ีช่วยส่งเสริม

ให้นิสิตพยาบาลได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในการดูแล

ผู้รับบริการท้ังในภาวะสุขภาพดี จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ท้ังในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล และชุมชนเขตเมือง เขตชนบท  และมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 

2562 ท่ีผ่านมาพบวา่นิสติมคีวามรู้และทักษะการปฏิบัติการดูแลผู้รับบริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและมี

สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลเป็นไปตามชั้นปีท่ีศึกษา ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้เห็นถึงความส าคัญของการ

จัดการเรียนการสอนภาคปฏบัิตแิละให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร และมาตรฐานวชิาชีพ จึงได้จัดท าโครงการฝึก

ภาคปฏบัิตขิองนิสติสาขาพยาบาลศาสตร์ขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

12. วัตถุประสงค์โครงการ

1. นสิิตสามารถน าความรู้ ทักษะทางปัญญา ในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการได้อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกับสถานการณ์

2. นสิิตสามารถแสดงออกทางด้านคุณธรรม จรยิธรรม ได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม

3. มีนสิิตมปีฏสิัมพันธ์อยา่งสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้รว่มงาน รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีและการปฏบัิตกิาร

ดูแลผู้รับบริการ 

4. นสิิตสามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมไดอ้ย่างเหมาะสม
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5.  นสิิตสามารถคิดวเิคราะห์เชงิตัวเลข และสามารถสื่อสาร และเลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการดูแลผู้รับบริการ

ได้อยา่งม ี

ประสิทธิภาพ 

6.  นสิิตสามารถใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏบัิตทัิกษะทางการพยาบาลและการผดุงครรภอ์ย่างเป็นองค์รวม โดย

ครอบคลุมท้ัง 4 มติ ิคือ การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟูสภาพ แก่ผูใ้ชบ้ริการ

ทุกภาวะสุขภาพ ทุกช่วงวัย และหญิงต้ังครรภ์ 

13.กลุ่มเปูาหมาย(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ.......39.........คน.                 บุคลากรสายสนับสนุน........-.........คน 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป     -    คน.                    นสิิต  .............462.........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ         

    เร่ิมตน้  เดอืน     ตุลาคม     2562      สิน้สุด เดอืน      สิงหาคม  2562      รวมระยะเวลาท้ังสิ้น         11      เดอืน  

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ………นสิติมคีวามรอบรู้ในวชิาชีพการพยาบาล มคีวามสามารถในการให้การดูแลสุขภาพแก่

ผู้รับบริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ค านึงสิทธิ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ สามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฏี

มาประยุกตใ์ชใ้นการดูแลผู้รับบริการท้ังในภาวะสุขภาพดี จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตได้  
 

16. แผนด าเนินงาน (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. ขออนุมัติโครงการ 

2. ประสานแหลง่ฝึก 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. อาจารย์และอาจารย์พ่ีเลีย้งแหล่งฝึก

ร่วมกันวางแผนกจิกรรมการฝึกภาคปฏบัิติ 

2. นสิิตฝึกปฏบัิตงิานตามรายวชิาท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดการ 

เรียนการสอนร่วมกับระหว่างอาจารย์ 

อาจารย์พ่ีเลีย้งแหล่งฝึกและนิสติ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ 

(A) 

1. น าผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคปฏบัิตมิาปรับปรุงในระดับรายวิชาและ

มาปรับปรุงการวางแผนการจัดการศึกษา

ประจ าป ี2564 ในระดับคณะฯ 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน................200,000...............................บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน........80,000..................บาท 

-ค่าวทิยากร (4 คน*4วัน*5,000) จ านวน 80,000 บาท 

         หมวดค่าใชส้อย..........116,960....................บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (160*4 

วัน*139 คน) 

จ านวน 88,960 บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ.............3,040.....................บาท 

- ค่าวัสดสุ านักงาน จ านวน 1,000 บาท 

- ค่าจัดท ารูปเล่มและส าเนาเอกสาร จ านวน 2,040 บาท 

         อื่นๆระบุ..................-........................บาท 

   รวม 200,000  บาท 

           (สองแสนบาทถ้วน) 
*หมายเหต:ุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

5. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาและอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ ข้อท่ี 1.บัณฑิตมี คุณภาพ ม ีสมรรถนะตาม มาตรฐานวชิาชีพ ทักษะตาม ศตวรรษท่ี 21 และอุตสาหกรรม อนาคต

(New Scurve)/ ยกระดับการจัด การศกึษาให้ม ีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล และตอบสนอง ความตอ้งการ ของสังคม  

8. มาตรการ ข้อท่ี 4.ก ากับดูแลหลักสูตร ให้มีการด าเนนิการ ตามองค์ประกอบท่ี 1 และเกณฑม์าตรฐาน วชิาชีพอย่าง

ตอ่เนื่อง 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเปูาหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ข้อท่ี 5. รอ้ยละของหลักสูตรท่ีมีการด าเนนิการตามองคป์ระกอบท่ี 1 และเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเปูาหมาย 

1) จ านวนรายวชิาท่ีมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  อย่างนอ้ย 2 วิชา 

2)ร้อยละของอาจารย์ในคณะ และอาจารยพ์ี่เลีย้งแหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการ อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย                โทร  3257  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ      -      โทร  3257  

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางพรรณสุกิตต ์ ทาทอง      โทร  3257  

 

11. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ควรได้มีความ

ร่วมมือท่ีดีระหว่างอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก อีกท้ังมีความเข้าใจอันดีต่อกัน รวมถึงมีทิศทางในการ

ผลิตบัณฑิตร่วมกัน จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท่ีทางสถาบันการศึกษาจะต้องมีการประสานความเข้าใจท้ังด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ในการประยุกตค์วามรู้ภาคทฤษฎไีปสู่การปฏบัิตไิด้อยา่งเหมาะสม 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและตามเกณฑ์สภาวิชาชพี คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ท าโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

จัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อไป 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

1 เพื่อพัฒนาอาจารย์พ่ีเลีย้งแหล่งฝึกให้มีคุณสมบัตติามเกณฑข์องสภาการพยาบาล 

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลกรในแหลง่ฝกึให้สามารถนเิทศการใกปฏิบัตงิานของนักศกึษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนท่ีได้จากอาจารยแ์ละอาจารยพ์ี่เลีย้งแหล่งฝึกในการน าไปพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนนิการของหลักสูตรให้ดีย่ิงขึน้   

13.กลุ่มเปูาหมาย(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

บุคลากรสายวชิาการ........39........คน.                 บุคลากรสายสนับสนุน.........-.......คน. 

อาจารย์พ่ีเลีย้งแหล่งฝึก 100     คน.                 นสิิต  ..............-........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ         

    เร่ิมตน้  เดอืน         ตุลาคม  2562        สิน้สุด เดอืน     สงิหาคม   2562        รวมระยะเวลาท้ังสิ้น    11      เดอืน  

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ…… 

1. อาจารย์พ่ีเลีย้งมคีุณสมบัตกิารเป็นอาจารย์พ่ีเลีย้งตามเกณ์ของสภาการพยาบาล สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

2.สร้างความเข้าใจในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นผลท าให้การด าเนนิการของหลกัสตูรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังได้มกีารปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ตอ่ไป 
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16. แผนด าเนินงาน (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. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ 

2. ประสานงานการด าเนนิโครงการ

กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่เป็นแหล่งฝึก 

3. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

3. กิจกรรมการอบรมอาจารย์พ่ี

เลีย้งแหล่งฝึก 3 วัน 

4. กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียน

การสอนอาจารย์และอาจารย์พ่ี

เลีย้งในแหลง่ฝึก 1 วัน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

2. ประเมินผลโครงการ 

3. สรุปโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. วิเคราะห์ผลการประเมิน  

2. วางแผนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การจัดท าโครงการปีตอ่ไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศกึษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานที่รับผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน................60,000...............................บาท 

   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน........36,000..................บาท 

-ค่าตอบแทนคา่ตอบแทนวิทยากร (3 คร้ัง*

12,000) 

จ านวน 36,000 บาท 

         หมวดค่าใช้สอย...........16,800...................บาท 

-คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

(160*10*3 วัน) 

-คา่เดินทาง 

จ านวน 

 

จ านวน 

4,800 

 

12,000 

บาท 

 

บาท 

         หมวดค่าวัสดุ...............7,200....................บาท 

        -ค่าวัสดุส านักงาน            จ านวน     3,000        บาท 

-ค่าส าเนาเอกสาร   จ านวน   4,200   บาท  

         อื่นๆระบุ..................-........................บาท 

    รวม 60,000  บาท 

            (หกหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

5. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนในระดับ

บัณฑติศกึษา 
6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

         การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

         การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ ข้อที่ 2.พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้ได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชวีิต และ พัฒนาคุณภาพได้ 

ตามศักยภาพ/ 2. จัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

8. มาตรการ ข้อท่ี 4.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตให้มสีมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 

และมีการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

9. ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปูาหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรป์ีงบประมาณ 2563-

2567) 

 ข้อที่ 5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเปูาหมาย 

1) ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการเปิดสอนในระดับบัณฑติศกึษา 
  ร้อยละ 100 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการ  ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย                โทร  3257  

     10.2ผูร้่วมโครงการ     -      โทร  -  

     10.3ผูป้ระสานงาน    นางพรรณสุกิตต์ ทาทอง     โทร  3257  

 

11. หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ในปี

การศกึษา 2562 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ผู้สอนต้องได้รับการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนการ

สอนให้ทันสมัย เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายของหลักสูตรดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการ

จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะอาจารย์

เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเปิดสอนในระดับบัณฑติศกึษา 

 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

13.กลุ่มเปูาหมาย(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวิชาการ.......10.........คน.                 บุคลากรสายบริการ.......-.........คน. 
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อาจารย์พี่เลีย้งแหล่งฝกึ/ผูท้ี่สนใจทั่วไป    -     คน.                 นิสติ  ..............-........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ         

    เริ่มตน้  เดือน  ตุลาคม  2562   สิน้สุด เดือน     สิงหาคม   2562  รวมระยะเวลาทั้งสิน้   11    เดือน  

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑติศกึษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการด าเนนิการในหลักสูตร 

16. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 
 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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) 

3. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

4. แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

5. ด าเนินการตามโครงการ 

-อบรมการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การเปิดสอนในระดับบัณฑิตศกึษา 

 

 

 

 

คร้ัง

ที่1 

   

คร้ัง

ที่2 

   

คร้ัง

ที่3 

    

ขั้นสรุปและประเมนิผล (C) 

4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

2. วเิคราะห์ผลการประเมนิ  

3. หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

การจัดท าโครงการปีตอ่ไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน................90,000...............................บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน........75,800..................บาท 

-ค่าตอบแทนออกข้อสอบปรนัย 570 ข้อ x 100 บาท จ านวน 57,000 บาท 

ค่าตอบแทนคุมสอบรอบท่ี 1 

คุมสอบ คร้ังท่ี 1 จ านวน 11 ชม. x 2 คน  x 100 บาท                 

คุมสอบ คร้ังท่ี 2 จ านวน 11 ชม. x 2 คน  x 100 บาท 

ค่าตอบแทนคุมสอบรอบท่ี 2 

คุมสอบ คร้ังท่ี 1 จ านวน 11 ชม. x 2 คน  x 100 บาท 

คุมสอบ คร้ังท่ี 2 จ านวน 11 ชม. x 2 คน  x 100 บาท 

-ค่าตอบแทนนอกเวลากรรมการวพิากษ์ข้อสอบ 

คณะกรรมการจัดท าชุดข้อสอบ และกรรมการ

ประเมนิผล 100 x 10 คน x 5 วัน x 2 

 

จ านวน 

จ านวน 

 

จ านวน 

จ านวน 

จ านวน 

 

2,200 

2,200 

 

2,200 

2,200 

10,000 

 

บาท 

บาท 

 

บาท 

บาท 

บาท 

         หมวดค่าใชส้อย..........-....................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ.............14,200.....................บาท 

- ค่าวัสดุส านักงาน 

- ค่าส าเนาชุดข้อสอบ 

จ านวน 

จ านวน 

2,200 

12,000 

บาท 

บาท 

         อื่นๆระบุ..................-........................บาท 

  รวม 90,000  บาท 

          (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหต:ุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

5. ชื่อโครงการ โครงการจัดสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ ข้อท่ี 1.บัณฑิตมี คุณภาพ ม ีสมรรถนะตาม มาตรฐานวชิาชีพ ทักษะตาม ศตวรรษท่ี 21 และอุตสาหกรรม อนาคต

(New S curve)/ ยกระดับการจัด การศึกษาให้มี คุณภาพตาม มาตรฐานสากล และตอบสนอง ความตอ้งการ ของสังคม  

8. มาตรการ ข้อท่ี 6.จัดเตรียมผู้ส าเร็จ การศึกษาให้มีความพร้อม ในการสอบเพื่อขอรับ ใบอนุญาตประกอบ วชิาชีพในคร้ัง

แรก 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเปูาหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

 ข้อท่ี 7. ร้อยละของบัณฑิตท่ี สอบผ่านการขอรับ ใบอนุญาตประกอบ วชิาชีพในปีแรก 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเปูาหมาย 

1) ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินจากแบบประเมินความพงึ

พอใจในการเข้าร่วมโครงการ       

≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5    

2)ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพี

การการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ผ่านปีแรก  

ร้อยละ 95 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.พัชรินทร์    ไชยบาล                โทร  3257  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ      -                 โทร  -  

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางพรรณสุกิตต ์ ทาทอง      โทร  3257  

11. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 จะส าเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ

เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญช่วงหนึ่งของชีวิต โดยนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษา จะต้องออกไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ 

นอกจากจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ตามท่ีได้ศึกษามาแล้ว คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ ตลอดจนทักษะตา่งๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

วิชาชีพพยาบาลนับเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีนิสิตจะต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้นิสิตเกิดความมั่นใจ และสามารถ

ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ ใช้บริการ สถาบัน สังคม 

และประเทศชาติต่อไป อนึ่ง วิชาชีพพยาบาลมีองค์กรวิชาชีพ คือ สภาการพยาบาล ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมให้พยาบาลมีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้พยาบาลท่ีมีคุณสมบัตดิังกล่าว จึงได้ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาพยาบาลท่ีจะขอขึ้น

ทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีน้ัน จะตอ้งสอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลเป็นผู้ก าหนด  

ดังนัน้เพื่อให้นสิิตมคีวามพร้อมทางด้านความรู้และสามารถสอบขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภผ์่านร้อยละ 95 ในคร้ังแรก ตลอดจนได้รับการพัฒนาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ และทักษะ

ตา่งๆ ที่จ าเป็นส าหรับวชิาชีพพยาบาล ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้เห็นความส าคัญและก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ

ดังกล่าว 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

1 เพื่อให้นสิิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านองคค์วามรู้ทางด้านวชิาชีพ

ทางการพยาบาล และได้รับการพัฒนาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม บุคลกิภาพ ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

วชิาชีพพยาบาล 
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13.กลุ่มเปูาหมาย(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

บุคลากรสายวชิาการ........29........คน.                 บุคลากรสายสนับสนุน.......-.........คน. 

อาจารย์พ่ีเลีย้งแหล่งฝึก/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป    คน.                 นสิติ  .............. 111     ........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ         

    เร่ิมตน้  เดอืน         ตุลาคม  2562        สิน้สุด เดอืน     สงิหาคม   2562        รวมระยะเวลาท้ังสิ้น    11      เดอืน  

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ……บัณฑิตพยาบาลมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเปูาหมายของหลักสูตร และมีความพร้อม

ด้านองค์ความรู้ทางด้านวชิาชีพทางการพยาบาล และได้รับการพัฒนาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม บุคลกิภาพ ตลอดจน

ทักษะตา่งๆ ที่จ าเป็นส าหรับการประกอบวิชาชพีพยาบาล....................................................... 
 

16. แผนด าเนินงาน (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) 

5. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

6. แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

6. ด าเนนิการตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

4. วเิคราะห์ผลการประเมิน  

5. หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

การจัดท าโครงการปีตอ่ไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน................80,000...............................บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน........15,000..................บาท 

-ค่าตอบแทน จ านวน 15,000 บาท 

    

         หมวดค่าใชส้อย..........63,300....................บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและเคร่ืองดื่มส าหรับ

อาจารย์ 160 x 10 คน x 10 วัน 

- ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองดื่มส าหรับนสิิต 

10 x 114 คน x 2 มื้อ x 15 วัน 

-ค่าเดินทาง 

-ค่าท่ีพัก 

จ านวน 

 

จ านวน 

 

จ านวน 

จ านวน 

16,000 

 

33,300 

 

10,000 

4,000 

บาท 

 

บาท 

 

บาท 

บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ.............1,700.....................บาท 

- ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 1,700 บาท 

         อื่นๆระบุ..................-........................บาท 

  รวม 80,000  บาท 

         (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหต:ุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

5. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสูว่ชิาชีพ 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ ข้อท่ี 1.บัณฑิตมี คุณภาพ ม ีสมรรถนะตาม มาตรฐานวชิาชีพ ทักษะตาม ศตวรรษท่ี 21 และอุตสาหกรรม อนาคต

(New Scurve)/ ยกระดับการจัด การศกึษาให้ม ีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล และตอบสนอง ความตอ้งการ ของสังคม  

8. มาตรการ ข้อท่ี 6.จัดเตรียมผู้ส าเร็จ การศึกษาให้มีความพร้อม ในการสอบเพื่อขอรับ ใบอนุญาตประกอบ วชิาชีพในคร้ัง

แรก 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเปูาหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

 ข้อท่ี 7. รอ้ยละของบัณฑิตท่ี สอบผ่านการขอรับ ใบอนุญาตประกอบ วชิาชีพในปีแรก 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเปูาหมาย 

1)ร้อยละของผู้เข้าสอบจบตามเกณฑ์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ร้อยละ 95    

2)ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วชิาชีพการการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ผ่านปีแรก  

ร้อยละ 95 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศุภลักษณ์    อยู่ยอด               โทร  3257  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ       -          ....      โทร  -  

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางพรรณสุกิตต ์ ทาทอง      โทร  3257  

11. หลักการและเหตุผล 

การวัดผลการศกึษาและผลสัมฤทธ์ิของนสิิตตามเกณฑ์การจบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภายหลังนิสิตเรียน

ครบทุกกระบวนวิชาในหลักสูตร โดยการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการทดสอบศักยภาพ

การน าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิตงิาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อ

การประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตท่ีรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยว่ามีความรู้

ความสามารถ พร้อมจะให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน   

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดท าชุดข้อสอบมาตรฐานทางการพยาบาลและการสอบประมวล

ความรู้ความสามารถทางการพยาบาลขึ้นเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น  อีกท้ังยังเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพ

และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นการเตรียมนิสิตส าหรับการสอบขอขึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

ประจ าป ีพ.ศ. 2563 ตอ่ไป 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

1 เพื่อจัดท าชุดขอ้สอบมาตรฐานทางการพยาบาล 

2 เพื่อวัดผลตามเกณฑ์การจบตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และทดสอบศักยภาพความเป็นบัณฑิตทางการ

พยาบาล 

13.กลุ่มเปูาหมาย(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

บุคลากรสายวชิาการ........10........คน.                 บุคลากรสายสนับสนุน.......-.........คน. 

อาจารย์พ่ีเลีย้งแหล่งฝึก/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป    -     คน.                 นสิิต  ..............111........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ         

    เร่ิมตน้  เดอืน         ตุลาคม  2562        สิน้สุด เดอืน     สงิหาคม   2562        รวมระยะเวลาท้ังสิ้น    11      เดอืน  
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15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ……มขี้อสอบวัดและประมวลผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์การจบของหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน น าไปสู่

การจัดท าคลังข้อสอบวัดและประมวลผลสัมฤทธ์ิก่อนจบการศึกษาของนสิิตพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 4 ตอ่ไป........................... 
 

 

16. แผนด าเนินงาน (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) 

7. ประชุมคณะกรรมการจัดท าชุด

ข้อสอบ 

8. ประชุมคณะกรรมการควบคุม

ห้องสอบ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

7. ด าเนนิการออกข้อสอบ 

8. วพิากษข์้อสอบโดย ผู้ทรงคุณวฒุิ 

9. จัดท าชุดข้อสอบ 

10. ด าเนนิการสอบ 

       
 
 
 
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

6. ตรวจข้อสอบ 

7. วเิคราะห์ชุดข้อสอบ 

        
 
 

    

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

6. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

สรุปผล 

7. น าผลการประเมินไปวางแผน

จัดการในปีตอ่ไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศกึษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานที่รับผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน................100,000...............................บาท 

   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

  กิจกรรมที่ 1 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

          หมวดค่าตอบแทน........22,500.............บาท 

-ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิ (ประเมินคุณภาพ

ผลงานวิชาการและนวัตกรรม)ผลงานทาง

วิชาการ (1,500*3 คน*5 ผลงาน) 

จ านวน 

 

 

22,500 

 

 

บาท 

 

 

 

 

 

         หมวดค่าใช้สอย.............10,640...................บาท 

-คา่จัดท าผลงานวิชาการและนวัตกรรมและสื่อ

น าเสนอ 

จ านวน 

 

10,640 

 

บาท 

 

               รวม   33,140 บาท 

      (สามหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน) 

 กจิกรรมที่ 2 การเตรยีมความพร้อมในการน าเสนอผลงานวจัิยและนวัตกรรม 

  หมวดค่าตอบแทน........18,000..................บาท 

-ค่าตอบแทนค่าตอบแทนวิทยากร(1 คน*2 

วัน*6,000 บาท, 1 คน*2วัน*3,000 บาท) 

 

จ านวน 

 

18,000 

 

 

บาท 

 

 

 

         หมวดค่าใช้สอย...........28,860...................บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

(130บาท*2 วัน *111คน) 

จ านวน 

 

28,860 

 

บาท 

 

        รวม   46,860 บาท 

       (สี่หมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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กจิกรรมที่ 3 การเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในที่ประชุมระดับชาตหิรือนานาชาติ 

          หมวดค่าตอบแทน........-..................บาท 

         หมวดค่าใช้สอย...........20,000............บาท 

-ค่าลงทะเบียนน าเสนอผลงานวิชาการ 

-คา่ใช้จา่ยในการเดินทางเข้ารว่มการประชุม

วิชาการ(ตามจ่ายจรงิ) 

จ านวน 

จ านวน 

10,000 

10,000 

บาท 

บาท 

 

           รวม 20,00 บาท 

             (สองหมื่นบาทถ้วน) 

     รวมทั้งสิ้น   100,000 (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

 หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

5. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติของนิสิต 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

         การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

         การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์....ข้อที่ 2.พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้ได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวติ และ พัฒนาคุณภาพ

ได้ ตามศักยภาพ/ 2. จัดการศกึษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. มาตรการ…… ข้อท่ี 1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรที่เน้น ผลลัพธ์การเรียนรูใ้ห้ ผูเ้รียนมีสมรรถนะ

และ ทักษะในศตวรรษที่ 21  

9. ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปูาหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรป์ีงบประมาณ 2563-

2567) 

 ข้อที่ 10. ร้อยละของนสิิตได้รับการพัฒนาใหม้ีคุณภาพ มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเปูาหมาย 

1) นิสติมีผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางด้านการพยาบาล อย่างนอ้ย 5 ช้ินงาน 

2) นสิิตน าเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม อย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

3) ผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลที่มคีุณภาพน าเสนอใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

อย่างนอ้ย 2 ชิน้งาน 
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10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการ   ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย             โทร  3257  

     10.2ผูร้่วมโครงการ     -      โทร  -  

     10.3ผูป้ระสานงาน    นางพรรณสุกิตต์ ทาทอง     โทร  3257  

 

11. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายในโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นความสามารถ

ในการสร้างหรือใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการต่างๆรวมท้ังบริการด้าน

สุขภาพ ให้มีสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้นในสังคม จึง

ส่งผลให้ทุกภาคส่วนในระบบบริการสุขภาพเร่งสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายนี้  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งในระบบบริการสุขภาพท่ีมีหน้าท่ีผลิตบัณฑิต

และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มคีวามรู้ความสามารถทัง้ด้านวชิาการ วจิัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี

งามในการด ารงชีวิต และสร้างสรรค์สังคม และได้ก าหนดให้บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีส าคัญคือ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการวิจัยในการสร้างสรรค์

ผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอยา่งต่อเนื่อง  

ดังนัน้ เพื่อตอบสนองนโยบายระดับชาติ และพันธกิจของมหาวทิยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์จงึได้จัดโครงการสนับสนุน

การน าเสนอผลงานวชิาการและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติการน าเสนอของนิสติขึน้ เพื่อให้นสิิตมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการสร้างและน าเสนอนวัตกรรมในระดับชาติได้  

12. วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อให้นสิิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลได ้

2. เพื่อให้นสิิตสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงานวชิาการและนวัตกรรมในที่ประชุมระดับชาติ/

นานาชาติ ได ้

13.กลุ่มเปูาหมาย(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวิชาการ.......-.........คน.                 บุคลากรสายบริการ.......-.........คน. 

อาจารย์พี่เลีย้งแหล่งฝกึ/ผูท้ี่สนใจทั่วไป    -     คน.                 นิสติ  ..............111........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ         

    เริ่มตน้  เดือน  ตุลาคม  2562   สิน้สุด เดือน     สิงหาคม   2562  รวมระยะเวลาทั้งสิน้   11    เดือน  

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ……นิสติสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและนวัตกรรมในการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการน าเสนอผลงานวิชาการและ

นวัตกรรมในการประชุมระดับชาติ/นานาชาติได้  
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16. แผนด าเนนิงาน (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) 

9. จัดท าโครงการและขออนุมัติ

โครงการ  

10. ตดิตอ่ประสานงานเกี่ยวกับ

วทิยากรและสถานที ่

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

11. กิจกรรมท่ี 1 การสร้างสรรค์

ผลงานวจิัยและนวตักรรม 

12. กิจกรรมท่ี 2 การเตรียม

ความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 

วจิัยและนวตักรรม 

13. กิจกรรมท่ี 3 การเข้าร่วม

การน าเสนอผลงานวจิัยและ 

นวัตกรรมในที่ประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

8. ประเมินผลการด าเนนิงาน 

9. สรุปและรายงานผลการ

ด าเนนิงาน 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

8. น าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 20 of 32 

 

 

 

 

 

1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศกึษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานที่รับผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน................150,000...............................บาท 

   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ 

         หมวดค่าตอบแทน........90,000..................บาท 

-ค่าตอบแทนคา่ตอบแทนวิทยากร(*3 คน*3 วัน*

10,000) 

จ านวน 90,000 บาท 

         หมวดค่าใช้สอย...........43,920...................บาท 

-คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่งและเครื่องดื่ม

(160*39*3 วัน) 

-คา่ที่พักวิทยากร(* 2 คืน*1,700*3 ห้อง ) 

-คา่พาหนะ 

จ านวน 

 

จ านวน 

จ านวน 

18,720 

 

10,200 

15,000 

บาท 

 

บาท 

บาท 

         หมวดค่าวัสดุ............16,080..............บาท 

        - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์           จ านวน      6,080                   บาท 

-ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 10,000 บาท 

         อื่นๆระบุ..................-........................บาท    

           รวม 150,000  บาท 

        (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

5. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในการเป็นอาจารย์มือ

อาชีพ (UP-PSF)  

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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         การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

         การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ ข้อที่ 8 บุคลากรมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดแีละมีความภูมิใจตอ่องค์กร/พัฒนาระบบบริหารและ

ทรัพยากรบุคคล 

8. มาตรการ ข้อที่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้มี สมรรถนะตามกรอบ มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ ด้านการสอน (UP-

PSF)  

9. ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปูาหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรป์ีงบประมาณ 2563-

2567) 

 ข้อที่ 19. ร้อยละของอาจารย์ที่ม ีสมรรถนะตามกรอบ มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ ด้านการสอน (UP – 

PSF) ระดับ 1 

 ข้อที่ 20. ร้อยละของอาจารย์ที่มสีมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอน (UP – 

PSF) ระดับ 2 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเปูาหมาย 

1) ร้อยละของอาจารย์มีความรูค้วามเข้าใจด้านการออกแบบการจัดการเรียนการ

สอนในการเป็นอาจารย์มอือาชีพ (UP-PSF) 

ร้อยละ 80 

2) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้     ร้อยละ 5 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการ  ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย                โทร  3257  

     10.2ผูร้่วมโครงการ      -     โทร  -  

     10.3ผูป้ระสานงาน    นางพรรณสุกิตต์ ทาทอง     โทร  3257  

11. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแตล่ะระดับการศกึษา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแหง่สังคมข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งตามภารกิจหลักของรัฐบาลใน  การขับเคลื่อน

ประเทศสู่ยุคของ Thailand 4.0 นั้น ได้ส่งผลตอ่รูปแบบกระบวนการจัดการศกึษาเป็นอย่างมาก โดยตัวแปร 

ส าคัญที่สง่ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คอื ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศที่มี

ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน ดังนัน้ จงึเป็นสิ่งจ าเป็นที่บุคลากรที่

เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษาจ าเป็นต้องปรับตัวให ้พร้อม
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และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องมี ทักษะ 

ความรู ้ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหนา้ที่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกับความเจรญิก้าวหนา้ 

รวมทั้งการเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการเรยีนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัด

อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Infographic เพื่อ

พัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามกรอบ UP-PSF อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคีุณภาพยิ่งขึน้ต่อไป 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะดา้นการเรียนการสอนตามกรอบ UP-PSF 

13.กลุ่มเปูาหมาย(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวิชาการ.......40.........คน.                 บุคลากรสายสนับสนุน.......-.........คน. 

อาจารย์พี่เลีย้งแหล่งฝกึ/ผูท้ี่สนใจทั่วไป    -     คน.                 นิสติ  ..............-........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ         

    เริ่มตน้  เดือน  ตุลาคม  2562   สิน้สุด เดือน     สิงหาคม   2562  รวมระยะเวลาทั้งสิน้   11    เดือน  

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อาจารย์มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามกรอบ UP-PSF และสามารถ

เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้ 

16. แผนด าเนนิงาน (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) 

11. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

วางแผนโครงการ 

12. เสนออนุมัตโิครงการ 

13. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

-จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ดา้นการออกแบบการจดัการ

เรียนการสอน ในรูปแบบ Infographic  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

10. ประเมินผลการด าเนนิงาน 

11. สรุปและรายงานผลการ

ด าเนนิงาน 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

9. น าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศกึษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานที่รับผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน................150,000...............................บาท 

   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน........72,000..................บาท 

-ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน (2 คน*3วัน)*2 

คร้ัง 

จ านวน 36,000 บาท 

         หมวดค่าใช้สอย..........59,440....................บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (160 บาท 

x 39 คน x 3 วัน*2 คร้ัง) 

-คา่ที่พัก (2*2 คนื*1,500)*2 คร้ัง 

-คา่เดินทาง 

จ านวน 

 

จ านวน 

จ านวน 

37,440 

 

12,000 

20,000 

บาท 

 

บาท 

บาท 

         หมวดค่าวัสดุ...........8,560.....................บาท 

-ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 8,560 บาท 

         อื่นๆระบุ..................-........................บาท 

รวม 150,000  บาท 

        (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

5. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดท าผลงานวิชาการ และสื่อการสอน  
6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

         การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

         การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์....ข้อที่ 2.พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้ได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวติ และ พัฒนาคุณภาพ

ได้ ตามศักยภาพ/ 2. จัดการศกึษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. มาตรการ…… ข้อที่ 4.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสติให้มสีมรรถนะและทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 และมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

9. ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปูาหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรป์ีงบประมาณ 2563-

2567) 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเปูาหมาย 

1) อาจารย์มีผลงานวิชาการ  อย่างนอ้ย 1 ผลงาน 

2) จ านวนรายวิชาที่มสีื่อการสอนออนไลน์ทั้งวิชา อย่างน้อย 1 รายวิชาใน 1 ปี

การศกึษา 

อย่างนอ้ย 1 รายวิชา 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการ  ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย                โทร  3257  

     10.2ผูร้่วมโครงการ    -       โทร  -  

     10.3ผูป้ระสานงาน    นางพรรณสุกิตต์ ทาทอง     โทร  3257  

 

11. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 

ต้องการเสริมแรงจูงใจส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ ทางคณะพยาบาลศาสตร์จึงได้มี 

การก าหนดในแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงผลิตต ารา/หนังสือทางการ

พยาบาลเป็นผลงานวิชาการที่ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาพยาบาล นอกจากนี้แล้วในปัจจุบันระบบ

การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง เกือบทุกองค์กรทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคการศึกษา ต่างให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  ทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนรู้คือ การพัฒนาบทเรียน

โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ และพัฒนาการ ได้เต็ม

ศักยภาพ โดยเฉพาะส่วนเนื้อหาเป็นส่วนที่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการออกแบบที่เหมาะสม ให้ตรงกับ 

กลุ่มเปูาหมาย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอน ดังนั้น การสร้างเนื้อหาใน

ระบบ การเรียนการสอน รวมถึงการจัดจัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์จึง

จัดโครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดท าสื่อออนไลน์ตลอดทั้งรายวิชาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
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อาจารย์สร้างผลงานวิชาการ ต ารา หนังสือ สื่อการสอนที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้

ตลอดชวีิตต่อไป 

 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์สรา้งผลงานวิชาการ ต ารา สื่อการสอนที่ทันสมัย 

2. เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน สื่อการสอนออนไลน์ 

13.กลุ่มเปูาหมาย(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวิชาการ......39..........คน.                 บุคลากรสายสนับสนุน................คน. 

    ประชาชน/ผู้ที่สนใจทั่วไป    -     คน.                   นิสติ  ..............-........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ         

    เริ่มตน้  เดือน  ตุลาคม  2562   สิน้สุด เดือน     สิงหาคม   2562  รวมระยะเวลาทั้งสิน้   11    เดือน  

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ……มรีะบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและเอื้ออ านวยใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ตลอดชีวติ 

16. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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) 

14. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

15. แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

14. ด าเนินการตามโครงการ 

-การอบรมการจัดท าผลงาน

วชิาการ 

-อบรมการท าสื่อการสอน

ออนไลน ์  

            

ขั้นสรุปและประเมนิผล (C) 

12. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

10. วเิคราะห์ผลการประเมนิ  

11. หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

การจัดท าโครงการปีตอ่ไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศกึษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานที่รับผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน................100,000...............................บาท 

   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน........48,000..................บาท 

-ค่าตอบแทนคา่ตอบแทนวิทยากร (2*6,000*4 

วัน ) 

จ านวน 48,000 บาท 

         หมวดค่าใช้สอย...........43,960...................บาท 

-คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่งและเครื่องดื่ม

(160*39*4 วัน) คร้ัง 

-คา่ที่พักวิทยากร* 2 คน*3 คืน*1,500 

-คา่พาหนะ 

จ านวน 

 

จ านวน 

จ านวน 

24,960 

 

9,000 

10,000 

บาท 

 

บาท 

บาท 

         หมวดค่าวัสดุ............8,040....................บาท 

-ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 8,040 บาท 

         อื่นๆระบุ..................-........................บาท 

                 รวม           100,000   บาท 

                         (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

5. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการจัดเก็บข้อสอบวัดประมวลความรู้ความสามารถ

ทางการพยาบาล 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

         การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

         การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์....ข้อที่ 2.พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้ได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวติ และ พัฒนาคุณภาพ

ได้ ตามศักยภาพ/ 2. จัดการศกึษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. มาตรการ  ข้อท่ี 1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรที่เน้น ผลลัพธ์การเรียนรูใ้ห้ ผูเ้รียนมีสมรรถนะ

และ ทักษะในศตวรรษที่ 21  

9. ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปูาหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรป์ีงบประมาณ 2563-

2567) 

 ข้อที่ 7. ร้อยละของบัณฑิตที่ สอบผา่นการขอรับ ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพในปีแรก 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเปูาหมาย 

1) มคีลังข้อสอบและระบบการจัดเก็บข้อสอบการวัดประมวลความรู้

ความสามารถทางการพยาบาล 

  อย่างนอ้ย 1 ระบบ 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการ  ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย/ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล                  โทร  3257  

     10.2ผูร้่วมโครงการ    -       โทร  -  

     10.3ผูป้ระสานงาน    นางพรรณสุกิตต์ ทาทอง     โทร  3257  

 

11. หลักการและเหตุผล 

การวัดและประเมินผลมีความส าคัญ และมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก รวมถึงการติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเพื่อใหไ้ด้ขอ้สอบที่มมีาตรฐานตรงตามตัวชี้วัดด้วยเช่นกัน จากการติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบวัดประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาพบว่ายังขาดระบบการจัดท าคลังขอ้สอบ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากภาระงานสอนของอาจารย์

ผู้สอนซึ่งมีปริมาณมาก จึงส่งผลท าให้การจัดท าคลังข้อสอบเป็นไปได้ยากทั้งในกระบวนการสร้างข้อสอบ 

การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ได้ข้อสอบที่ดีเก็บไว้ใช้งาน ดังนั้นการมีระบบการจัดเก็บและสะสมข้อสอบได้

โดยสะดวก สามารถน าขอ้สอบออกมาใช้งานได้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และ

ตรงตัวชี้วัด และได้ข้อสอบที่มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์จึง

จัดท าโครงการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการจัดเก็บข้อสอบวัดประมวลความรู้ความสามารถทางการ

พยาบาลออนไลน์ เพื่อประโยชน์ตอ่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจนกระทั่งบรรลุเปูาประสงค์

ของหลักสูตรต่อไป 
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12. วัตถุประสงค์โครงการ 
3. เพื่อให้พัฒนาคลังข้อสอบและระบบการจัดเก็บขอ้สอบการวัดประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล 

13.กลุ่มเปูาหมาย(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวิชาการ.......39.........คน.                 บุคลากรสายบริการ.......-.........คน. 

อาจารย์พี่เลีย้งแหล่งฝกึ/ผูท้ี่สนใจทั่วไป    -     คน.     นิสติ  .............-........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ         

    เริ่มตน้  เดือน  ตุลาคม  2562   สิน้สุด เดือน     สิงหาคม   2562  รวมระยะเวลาทั้งสิน้   11    เดือน  

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ……ระบบที่ได้สามารถน ามาจัดเก็บและสะสมข้อสอบวัดประมวลความรู้

ความสามารถทางการพยาบาล สามารถน าไปใช้จัดสอบวัดประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล

ได้ตอ่ไปในอนาคต 

16. แผนด าเนนิงาน (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) 

16. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

17. แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

15. ด าเนนิการตามโครงการ 

-การอบรมการออกข้อสอบจัดท า

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท า

ข้อสอบวัดประมวลความรู้

ความสามารถทางการพยาบาล 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

13. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

12. วเิคราะห์ผลการประเมิน  

13. หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

การจัดท าโครงการปีตอ่ไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศกึษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานที่รับผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน...............150,000........................บาท 

   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน........72,000..................บาท 

-ค่าตอบแทนคา่ตอบแทนวิทยากร (2*6,000*3 

วัน*2 คร้ัง) 

จ านวน 72,000 บาท 

         หมวดค่าใช้สอย...........33,200...................บาท 

-คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่งและเครื่องดื่ม

(160*39*3 วัน)*2 คร้ัง 

-คา่ที่พักวิทยากร* 2 คน*2 คืน*1,500*2 ครั้ง 

-คา่พาหนะ 

จ านวน 

 

จ านวน 

จ านวน 

37,440 

 

12,000 

20,000 

บาท 

 

บาท 

บาท 

         หมวดค่าวัสดุ............8,560....................บาท 

-ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 8,560 บาท 

         อื่นๆระบุ..................-........................บาท 

   รวม 150,000  บาท 

        (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

1. 5. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะช้ันปีและสมรรถนะวชิาชีพ 

2. 6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

         การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

         การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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         การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์....ข้อที่ 2.พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้ได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวติ และ พัฒนาคุณภาพ

ได้ ตามศักยภาพ/ 2. จัดการศกึษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. มาตรการ…… ข้อท่ี 1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรที่เน้น ผลลัพธ์การเรียนรูใ้ห้ ผูเ้รียนมีสมรรถนะ

และ ทักษะในศตวรรษที่ 21  

9. ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปูาหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรป์ีงบประมาณ 2563-

2567) 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเปูาหมาย 

1. 1) ร้อยละของอาจารย์ได้รับพัฒนาสมรรถนะช้ันปีและสมรรถนะวิชาชีพ   ร้อยละ 80  

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการ  ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย/ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล                  โทร  3257  

     10.2ผูร้่วมโครงการ    -       โทร  -  

     10.3ผูป้ระสานงาน    นางพรรณสุกิตต์ ทาทอง     โทร  3257  

 

11. หลักการและเหตุผล 

การจะเป็นวิชาชีพได้นั้นจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะ ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้ องเข้ารับการศึกษา 

ฝึกอบรมให้มีความรู้ ในศาสตร์เฉพาะของวิชาชีพนั  ้นๆ มีมาตรฐานการปฏิบัติเป็นการเฉพาะส าหรับวิชาชีพ

โดยมีองค์ความรู้ เป็ นพื  ้นฐาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติในบทบาทที่ต้ อง

รับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการศกึษาและการ 

ปฏิบัติส าหรับวิชาชีพที่ถูกก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพนั  ้น ๆ การพยาบาล เป็นการกระท าต่อมนุษย์ที่

เกี่ยวข้องกับการดูแล และช่วยเหลือเมื่อเจ็บปุวยรวมถึงการฟื  ้นฟูสภาพ การปูองกันโรค และการส่งเสริม

สุขภาพ ช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรคโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล วิชาชีพ

พยาบาลจึงเป็ นวิชาชีพที่ต้องมีองค์ความรู้เฉพาะ ซึ่งต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์รวมถึงศาสตร์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะน าความรู ้มาปฏิบัติพยาบาลได้ถูกต้องภายใต้มาตรฐานและขอบเขตของวิชาชีพ โดยมีสภา

การพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพการพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสภาการพยาบาลจึงได้ก าหนดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพทั่วไปที่

ส าเร็จการศกึษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีวา่ เป็นความรู้ ความสามารถและเจตคติของพยาบาลวิชาชีพที่

ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จะสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ตามขอบเขตของ
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วิชาชีพ นอกจากนี  ้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการ

พัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง รวมทั้งเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม 

คณะพยาบาลศาสตร์ หาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบ

บริการสุขภาพ มีการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้บัณฑิตทางการพยาบาลมีสมรรถนะที่สอดคล้อง

กับสมรรถนะของวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ของสภาพยาบาล จึงได้จัดท าโครงการเพื่อเตรียมความ

พร้อมอาจารย์ในการจัดสอบสมรรถนะช้ันปีของนสิิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึน้มาโดยคาดหวังว่าจะ

ท าให้ได้บัณฑติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลก าหนด 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

13.กลุ่มเปูาหมาย(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวิชาการ.......39.........คน.                 บุคลากรสายบริการ.......-.........คน. 

อาจารย์พี่เลีย้งแหล่งฝกึ/ผูท้ี่สนใจทั่วไป    -     คน.      นิสติ  .............-........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ         

    เริ่มตน้  เดือน  ตุลาคม  2562   สิน้สุด เดือน     สิงหาคม   2562  รวมระยะเวลาทั้งสิน้   11    เดือน  

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อาจารย์มีสมรรถนะในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามสมรรถนะช้ันปี

ของนสิิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับความตอ้งการ

ของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลก าหนด 

 16. แผนด าเนินงาน (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) 

18. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

19. แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

16. ด าเนนิการตามโครงการ 

-อบรมการพัฒนาสมรรถนะชัน้

ปีและสมรรถนะวิชาชพีส าหรับ

อาจารย์ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

14. สรุปและประเมินผลโครงการ 
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ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

14. วเิคราะห์ผลการประเมิน

15. หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การจัดท าโครงการปีตอ่ไป



ฝ่ายกิจการนิสิต
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

   แผนงานการจัดการศกึษา 

   แผนงานบริการวิชาการ 

   แผนงานวิจัย 

   แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานที่รับผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน................50,000...............................บาท 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

   หมวดค่าตอบแทน........50,000..................บาท 

-ค่าตอบแทนการท าการจัดการเรยีนการสอน

ด้วยระบบ Classroom (จ านวน 5 รายวิชา*

10,000) 

จ านวน 50,000 บาท 

  หมวดค่าใช้สอย.........-.....................บาท 

  หมวดค่าวัสดุ............-....................บาท 

  อื่นๆระบุ..................-........................บาท 

*หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

1. 5. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I Classroom 

2. 6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

    การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

   การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ 

   การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

   การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

   การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

   การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์....ข้อที่ 2.พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้ได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวติ และ พัฒนาคุณภาพ

ได้ ตามศักยภาพ/ 2. จัดการศกึษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. มาตรการ…… ข้อที่ 4.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสติให้มสีมรรถนะและทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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9. ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรป์ีงบประมาณ 2563-

2567) 

ข้อที่ 22.จ านวนรายวชิาท่ีมีการ จัดการเรียนการสอนด้วย ระบบ I Classroom 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) มีจ านวนรายวิชาที่มกีารจัดการเรยีนการสอนด้วยระบบ I Classroom อย่าง

น้อย 1 รายวิชาใน 1 ปีการศึกษา 

 อย่างนอ้ย 1 รายวิชา 

10. บุคลากรร่วมโครงการ

10.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการ  ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย    โทร  3257 

10.2ผูร้่วมโครงการ บุคลากรสายวิชาการ โทร  3257 

10.3ผูป้ระสานงาน นางพรรณสุกิตต์ ทาทอง โทร  3257 

11. หลักการและเหตุผล

ส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบาย ในเรื่องการใชบทเรียน  e-Learning ในหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีโครงการพัฒนาบทเรียน eLearning โดยมหาวิทยาลัยได้จัดหา

ระบบซอรฟแวรบริหารจัดการ (Learning Management System: LMS) เปนเครื่องมือใหอาจารยสามารถ

บริหาร การสอนและมีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาผานอินเตอรเน็ต โดยใชซอรฟแวร LMS และบทเรียน e-

Learning ที่พัฒนาจากเนื้อหาวิชาของอาจารย เพื่อใหสามารถด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนในยุคอิน

เตอรเน็ต โดยใชเทคโนโลยี eLearning  

เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะและทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดโครงการสนับสนุนอาจารย์

ในการจัดการเรยีนการสอนด้วยระบบ I Classroom ขึน้ 

12. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการสอนด้วย

ระบบ I Classroom

13.กลุ่มเป้าหมาย(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวิชาการ.......41.........คน.  บุคลากรสายบริการ.......-.........คน. 

อาจารย์พี่เลีย้งแหล่งฝกึ/ผูท้ี่สนใจทั่วไป    -     คน.                 นิสติ  ..............-........................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ 

    เริ่มตน้  เดือน  ตุลาคม  2562   สิน้สุด เดือน     สิงหาคม   2562  รวมระยะเวลาทั้งสิน้   11    เดือน 
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15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มรีะบบการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมและเอื้ออ านวยใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ตลอดชีวติ 

16. แผนด าเนนิงาน (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. จัดท าและขออนุมัติโครงการ

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนินการตามโครงการ

ขั้นสรุปและประเมนิผล (C) 

1. สรุปและประเมินผลโครงการ

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. วเิคราะห์ผลการประเมนิ

2. หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การจัดท าโครงการปีตอ่ไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

   แผนงานการจัดการศึกษา 

   แผนงานบริการวิชาการ 

   แผนงานวิจัย 

   แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........50,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

   หมวดค่าตอบแทน......................................บาท 

  หมวดค่าใชส้อย.............50,000.................บาท 

  หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

  อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ......สานสัมพันธ์บุคลากร นิสติและศิษยเ์ก่าคณะพยาบาลศาสตร์........

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย

    การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

   การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

   การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยนื 

   การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

   การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ บุคลากรมคีุณภาพ มทัีศนคติท่ีดแีละมีความภูมใิจต่อองคก์ร/พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล 

8. มาตรการ พัฒนากลไกในการส่งเสริมศษิย์เก่าให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันเพิ่มขึ้น

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567)

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1)  ้อยละของจานวนศิษยเ์ก่าที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของสถาบันเพิม่มากขึน้จากปท่ีีผ่านมา 10 15 20 25 30 

2) 

3) 

10. บุคลากรร่วมโครงการ

10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรธรรมรส โพธิ    โทร 091-0767484 

10.2 ผู้ร่วมโครงการ โทร 

10.3 ผู้ประสานงาน    นายจุฑาพงศ์ เตชะสืบ โทร 088-2263713 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

คณะพยาบาลศาสตร์เปิดการจัดการเรียนการสอนมาตัง้แตปี่การศึกษา 2546 โดยมีศิษย์เก่าท่ีจบออกไปปฏิบัติงาน

กระจายท่ัวประเทศไทย อกีทัง้ยังมีชมรมศิษยเ์ก่าที่มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมร่วมกับสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมสาน

สัมพันธ์และการแข่งขันกีฬานับเป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี  

รวมท้ัง เป็นการการกระตุ้นให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างพลานามัยท าให้ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์  มี

น้ าใจเป็นนักกีฬา มคีวามรับผิดชอบมรีะเบียบวนิัย และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่าและ

นสิิตภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี ท าให้มีโอกาสพบปะกันระหว่างบุคลากรท้ังหมด  น าไปสู่คุณลักษณะได้แก่ 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์การปรับตัว ทักษะการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตในด้าน

สุขภาพ อีกท้ังกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นยังเป็นกิจกรรมท่ีจัดร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและคณะฯ   เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ท้ังดา้นวชิาการและวิชาชพีให้กับนิสติปัจจุบันดว้ย 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดรีะหว่าง คณาจารย ์บุคลากร ศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบัน 

12.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ดา้นวชิาการและวิชาชพีระหว่างศิษยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบัน 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ........10........คน.              บุคลากรสายวชิาการ................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป    30     คน.           นสิิต  ...............160.......................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     1        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างสัมพันธภาพอันดตีอ่กัน 

16. แผนด าเนินงาน (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) 

3. วางแผนกจิกรรม 

4. ประชาสัมพันธ์ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

2. จัดกิจกรรมสาน

สัมพันธ์ 

3. จัดกิจกรรม

ถ่ายทอด

ประสบการณ์ฯ 

4. จัดกิจกรรมกีฬาฯ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล 

(C) 

            

ขั้นการน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจดัการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........50,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน......................................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย.............50,000.................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ......สานสัมพันธ์บุคลากร นิสติและศิษยเ์ก่าคณะพยาบาลศาสตร์........ 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

         การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ บุคลากรมคีุณภาพ มทัีศนคติท่ีดีและมีความภูมใิจต่อองคก์ร/พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล 

8. มาตรการ พัฒนากลไกในการส่งเสริมศษิย์เก่าให้เข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันเพิ่มขึ้น 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1)  ้อยละของจานวนศิษยเ์ก่าที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของสถาบันเพิม่มากขึน้จากปท่ีีผ่านมา 10 15 20 25 30 

2)  

3)  

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรธรรมรส โพธิ                 โทร   091-0767484  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ          โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน    นายจุฑาพงศ์ เตชะสืบ                        โทร  088-2263713   

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

คณะพยาบาลศาสตร์เปิดการจัดการเรียนการสอนมาตัง้แตปี่การศึกษา 2546 โดยมีศิษย์เก่าท่ีจบออกไปปฏิบัติงาน

กระจายท่ัวประเทศไทย อกีทัง้ยงัมชีมรมศิษยเ์ก่าที่มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมร่วมกับสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมสาน

สัมพันธ์และการแข่งขันกีฬานับเป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี  

รวมท้ัง เป็นการการกระตุ้นให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างพลานามัยท าให้ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มี

น้ าใจเป็นนักกีฬา มคีวามรับผิดชอบมรีะเบียบวนิัย และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่าและ

นสิิตภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี ท าให้มีโอกาสพบปะกันระหว่างบุคลากรท้ังหมด  น าไปสู่คุณลักษณะได้แก่ 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์การปรับตัว ทักษะการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตในด้าน

สุขภาพ อีกท้ังกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นยังเป็นกิจกรรมท่ีจัดร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและคณะฯ   เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ท้ังดา้นวชิาการและวิชาชพีให้กับนิสติปัจจุบันดว้ย 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดรีะหว่าง คณาจารย ์บุคลากร ศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบัน 

12.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ดา้นวชิาการและวิชาชพีระหว่างศิษยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบัน 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ........10........คน.              บุคลากรสายวชิาการ................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป    30     คน.           นสิิต  ...............160.......................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     1        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างสัมพันธภาพอันดตีอ่กัน 

16. แผนด าเนินงาน (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) 

5. วางแผนกจิกรรม 

6. ประชาสัมพันธ์ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

5. จัดกิจกรรมสาน

สัมพันธ์ 

6. จัดกิจกรรม

ถ่ายทอด

ประสบการณ์ฯ 

7. จัดกิจกรรมกีฬาฯ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล 

(C) 

            

ขั้นการน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........60,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน...................................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย...........59,050.................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ...............950...................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ.....ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวชิาชีพพยาบาล (มอบหมวกและเข็ม พิธีส าเร็จ และปฐมนเิทศ) 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ อนุรักษ ์ฟื้นฟู ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิ่นและพัฒนาสู่สากล 

8. มาตรการ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความตระหนักของนิสติในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของบุคลากรและนสิิตแสดงออกถึงความเป็นไทย 40 50 60 70 80 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจุฑาพงศ์  เตชะสืบ  โทร  0882263713  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ         โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวณฐัพร ขวัญคง..................................โทร ......... 0817169528   

 

 

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร

ทางการพยาบาลให้มีความเป็นเลิศท้ังทางวิชาการ งานวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีงามในการด ารงชีวิต 

และสร้างสรรค์สังคม ในการหล่อหลอมให้เกิดบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรมนัน้ นสิิตควรได้รับการเตรียมความ

พร้อมตัง้แตย่า่งก้าวแรกของการเข้าสูว่ชิาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านต่างๆ การสร้างบรรยากาศอบอุน่ระหว่างนิสิต  คณาจารย์ และบุคลากรคณะ รวมท้ังการสนับสนุนช่ยเหลือ ให้ข้อมูลท่ี

จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตเกิดการปรับตัวและเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพพยาบาล 

นอกจากนี้เมื่อนิสิตต้องออกฝึกปฏิบัติงานกับผู้รับบริการ การมอบหมวกและดวงประทีปเป็นวัฒนธรรมอันดีของวิชาชีพ

พยาบาลท่ีส่งเสริมให้นิสิตให้เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จเบื้องต้นของการเข้าสู่วิชาชีพ ตระหนักถึงความส าคัญของ

เอกลักษณ์และความเป็นวิชาชีพพยาบาล มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและพร้อมท่ีจะให้การดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการด้วย

ความเมตตาและเสียสละ  มีความมานะพากเพียรในการเรียนรู้จนส าเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความพร้อมท้ัง

ทางด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ กริยามารยาท ตลอดจนการปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทร และการมี

จรยิธรรมวชิาชีพ  เพื่อให้สามารถครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างสมบูรณ์  

 ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิชาชีพพยาบาล อันประกอบด้วยกิจกรรม

ปฐมนิเทศนิสติใหม่ กิจกรรมมอบหมวกและดวงประทีป และพิธีส าเร็จการศึกษานิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อหล่อหลอม

ให้นิสิตมีความพร้อมในทุกด้านต่อการก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างเต็มภาคภูมิ  เสริมสร้างเจตติท่ีดีต่อสถาบันและวิชาชีพ 

เผยแพร่และธ ารงไวซ้ึ่งวัฒนธรรมอันดงีามและเกียรตภิูมิแห่งวชิาชีพสบืไป 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อให้นสิิตได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชพีพยาบาล ข้อปฏบัิต ิระเบียบ กฎเกณฑ์ แหล่งให้ค าปรึกษา

และชว่ยเหลอื รวมท้ัง สาระความรู้ท่ีเป็นประโยชนใ์นการใชช้วีติในมหาวทิยาลัย     

 12.2 เพื่อท านุบ ารุงวัฒนธรรมอันดีงานของวิชาชพีพยาบาล 

 12.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชพีพยาบาล 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ................คน.                    บุคลากรสายวชิาการ................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป    400     คน.              นสิิต  ...............460.......................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน พฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น    10        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมใิจในวชิาชีพพยาบาล 
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16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

  

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

 

ม.ค.

63 

ก.พ. 

 

ม.ีค. 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

ม.ิย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

7. ขออนุมัติด าเนนิโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

กจิกรรมที่ 1 มอบหมวกและดวง

ประทปี 

1. ตดิตอ่ประสานงานหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

2. ด าเนนิโครงการ 

กจิกรรมที่ 2 พิธสี าเร็จการศกึษา 

1. ตดิตอ่ประสานงานหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

2. ด าเนนิโครงการ 

กจิกรรมที่ 3 ปฐมนเิทศ 

1. ตดิตอ่ประสานงานหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

2. ด าเนนิโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ

กิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมท่ี 3 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

3. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อวางแผนในปีถัดไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........60,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน...................................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย...........42,000.................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ...............18,000...................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ.....บูรณาการองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ อนุรักษ ์ฟื้นฟู ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิ่นและพัฒนาสู่สากล 

8. มาตรการ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความตระหนักของนิสติในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) จ านวนโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทยและ

กิจการนสิิต 

1 1 1 1 1 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวไิลพร  กาเชียงราย  โทร  086-1845652  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ         โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน     ......................................................................โทร .........   

 

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

มหาวทิยาลัยพะเยามนีโยบายดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเร่ิมจากการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ระหว่างนิสิต อาจารย์ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ ชุมชนและสังคม  โดยการใช้วิธีการมีส่วนร่วมด้านศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีมาเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ชุมชนและมหาวิทยาลัย  

ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทางวัฒนธรรม ร่วมกับการท านุบ ารุงและคงไวซ้ึ่งภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

คณะพยาบาลศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  ร่วมกับการ

มีแนวคิดการผสมผสาน/บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ของวิชาชีพพยาบาล  จึงได้จัด

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นวิธีการในการด าเนินงานและสอดแทรกองค์

ความรู้ทางด้านสุขภาพกับภูมปัิญญาทอ้งถิ่นผสมผสานไปทุกขั้นตอนการด าเนนิงาน 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1. เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานสิิต 

12.2 เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างกิจกรรมพัฒนานสิิตกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

           12.3 เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและเอกลักษณ์แห่งภูมปัิญญาทอ้งถิ่นในการดูแลสุขภาพ  

           12.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างมหาวทิยาลัยกับชุมชน 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ................คน.                    บุคลากรสายวชิาการ................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป    400     คน.              นสิิต  ...............460.......................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน พฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น    10        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ นสิิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตและเอกลักษณ์แห่งภูมปัิญญาทอ้งถิ่นในการดูแลสุขภาพ 
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16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ2563 

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)             

ขั้นด าเนนิการ(D) 

กิจกรรมท่ี  1 

กิจกรรมท่ี  2 

กิจกรรมท่ี  3  

กิจกรรมท่ี 4  

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........4 0,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน...................................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย............39,000.................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ...............1,000...................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ.....พยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชพี..........(วันพยาบาลแห่งชาติ วันพยาบาลสากล) 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ อนุรักษ ์ฟื้นฟู ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิ่นและพัฒนาสู่สากล 

8. มาตรการ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความตระหนักของนิสติในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของบุคลากรและนสิิตแสดงออกถึงความเป็นไทย 40 50 60 70 80 

2)  

3)  

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเกศนิ ี อิ่มแมน  โทร  0817643543  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ         โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวณฐัพร ขวัญคง...................................โทร .........0817169528   

 

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ออก

สู่สังคม  ทั้งนี ้มีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดคือ  “ซื ่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา” และตาม

เอกลักษณ์บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ คือ “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ” เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะดังกล่าว

และปลูกฝังให้นิสิตมีภาคภูมิใจ มีความรักและผูกพันในวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดท า “โครงการนิสิตพยาบาลจิต

อาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และกิจกรรมวันพยาบาล

สากล  

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อน้อมร าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนเป่ียมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ น าสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จ

ไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและนิสิตพยาบาล ให้ตระหนักและส านึกในหน้าที่ของตนเอง

ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความส าคัญ มีคุณค่าแก่สังคม และพัฒนาการพยาบาลได้ดียิ่งขึ้นไปเยี่ยงพระกรณียกิจท่ี

พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมา ตามค าขวัญวันพยาบาลแห่งชาติที่ว่า “การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ าใจเหล่าพยาบาล 

เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี” 

             กิจกรรมวันพยาบาลสากล จะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อร าลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่ง

เป็นปฐมบูรพาจารย์ของวิชาชีพพยาบาลโดยเป็นผู้ก่อก าเนิดวิชาชีพพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจจะบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนท่ีีมีต่อวชิาชพีพยาบาล และจรรโลง

วัฒนธรรมท่ีดขีองวิชาชพี 

12.2 เพื่อเผยแพร่เกียรตคิุณและแสดงความยกย่องในความเสยีสละ ของมิสฟอร์เรน ไนติงเกล 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ.......20.........คน.                    บุคลากรสายวชิาการ................คน. 

   ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป    400     คน.                   นสิิต  ...............120.......................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     8        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามภาคภมูใิจ  มคีวามรักและผูกพันในวชิาชีพพยาบาล 
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16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ2563 

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

1 กิจกรรมวันพยาบาล

แห่งชาต ิ

             

ขั้นวางแผนงาน (P)              

ขั้นด าเนนิการ(D)  21            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
 

           

ขั้นการน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงโครงการ(A) 

             

2 กิจกรรมวันพยาบาล

สากล 

             

ขั้นวางแผนงาน (P)              

ขั้นด าเนนิการ(D)         12     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              

ขั้นการน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงโครงการ(A) 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........20,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน.......3,000...................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย............13,000.................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..............4,000....................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ....พัฒนาสมรรถนะอาจารยท่ี์ปรึกษา........... 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ จัดการศกึษาท่ีมุ่งเนน้ผลลัพธ์การรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. มาตรการ มรีะบบและกลไกการพัฒนานสิิตให้มีคุณ ลักษณะตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของนสิิตได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ 100 100 100 100 100 

2)  

3)  

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุทธิลักษณ์ จันทะวัง  โทร  0816817801  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ          โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวณัฐพร ขวญัคง   โทร  0817169528  

 

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

 บทบาทหน้าท่ีส าคัญของอาจารย์ นอกจากบทบาทด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย การให้บริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแลว้ อาจารยจ์ะตอ้งมบีทบาทการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา เพือ่พัฒนาสมรรถนะ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม  และด้านปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ได้แก่ แนะน าเกี่ยวกับการศึกษา แนะน าการวางแผนการศึกษา ช่วยเหลือแนะน าจัดท าแผนการศึกษา

ตลอดหลักสูตร ให้ค าแนะน าและให้ความความเห็นชอบในการลงทะเบียน การเลือกรายวิชา การเพิ่ม ลด และถอน

รายวชิาให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการศึกษาของมหาวทิยาลัย ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาตลอด

หลักสูตร รวมท้ังประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา   และแนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ให้กับนักศกึษาควบคูไ่ปด้วย 

คณะพยาบาลศาสตร์ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ท่ี

ปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มคีวามรู้ ความสามารถ และส่งเสริมให้อาจารย์มีสมรรถนะในการให้ค าปรึกษา

แก่นสิิตได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

12.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารยท่ี์ปรึกษา 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ.......40.........คน.              บุคลากรสายวชิาการ................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป         คน.              นสิิต  ......................................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2562 – มกราคม 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     2        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ นสิิตได้รับการพัฒนาอัตลักษณน์สิิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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) 

8. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

9. ด าเนนิโครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

2. ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีและค่า

เป้าหมายโครงการ 

3. สรุปและอภิปรายการด าเนนิงาน

ของคณะท างาน 

 

            

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

4. จัดท ารายงานน าเสนอผลการ

ประเมิน 

5. น าผลการประเมินไปวางแผน

โครงการในแผนปฏบัิตกิารคณะ

ในปีถัดไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........50,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน.......14,000...................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย............36,000.................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ....พัฒนาอัตลักษณน์สิิต........... 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ จัดการศกึษาท่ีมุ่งเนน้ผลลัพธ์การรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. มาตรการ มรีะบบและกลไกการพัฒนานสิิตให้มีคุณ ลักษณะตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของนสิิตมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 95 95 97 97 97 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐพร ขวญัคง  โทร   0817169528  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ          โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน          โทร     

 

 

 

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

เชงิรุก รวมถึง การดูแลช่วยเหลอืบุคคลในภาวะต่างๆอย่างเป็นองค์รวมและเปิดโอกาสให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมกันบริการ

วิชาการด้านสุขภาพในรูปแบบบริการท่ีหลากหลายเพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

นสิิตพยาบาลผู้น าด้านสุขภาพจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอัตลักษณน์สิิตท้ังดา้นสุขภาพ บุคลิกภาพและการมีสุนทรียภาพ 

เพื่อเตรียมพร้อมตนเองและเป็นแบบอย่างในด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนัน้ คณะพยาบาลศาสตร์จึง

จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาให้นิสติเกิดอัตลักษณ์นิสติดา้นตา่งๆอยา่งต่อเนื่อง 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อพัฒนาอัตลักษณน์สิิตด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและสุนทรียภาพ 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ................คน.              บุคลากรสายวชิาการ................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป         คน.              นสิิต  ...............465.......................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน มกราคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     7        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ นสิิตได้รับการพัฒนาอัตลักษณน์สิิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

  

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

 

ม.ีค 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

ม.ิย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.จัดท าและขออนุมั ติ

โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 

กจิกรรมที่ 1  การ

ส่งเสริมสุขภาพ 

1. ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ด าเนินโครงการ 

กจิกรรมที่ 2 พัฒนา

บุคลกิภาพ 

1. ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ด าเนินโครงการ 
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กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

 

ม.ีค 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

ม.ิย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

กจิกรรมที่ 3 

สุนทรียภาพนิสิต 

1. ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ด าเนินโครงการ 

 

 

 

ขั้นสรุปและ

ประเมินผล (C) 

1.สรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

กจิกรรมที่ 1 

กจิกรรมที่ 2 

กจิกรรมที่ 3 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ขั้นการน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. จัดท ารายงาน

น าเสนอผลการประเมนิ 

2. น าผลการประเมินไป

วางแผนโครงการใน

แผนปฏิบัติการคณะใน

ปีถัดไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........20,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน........14,000...................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย.............6,000.................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ................. ..........................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ......พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายบริการ........ 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ ผลักดันองค์กรให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

8. มาตรการ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายบริการให้มคีวามพร้อมดา้นการสื่อสาร 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการท่ีมีทักษะดา้นภาษาอังกฤษในระดับ A2 30 50 70 75 75 75 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐพร ขวญัคง             โทร  0817169528  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ          โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน                                           โทร     

 

 

 

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามวิสัยทัศน ์

คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพระดับอาเซียน เป็นผู้น าด้านสุขภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน”  ซึ่ง

สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในการรองรับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการรักษาพยาบาลซึ่งเป็น

ชาวต่างชาติท่ีจะเขา้มารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ดังนั้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีตอบสนองนโยบาลของประเทศ

จึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน ท้ังจากบุคลากรสายวิชาการและการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

ทางการศึกษาจากบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อช่วยให้บัณฑิตได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาท่ีมีความสอดคล้องกับ

วสิัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์  

 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์และได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้

การสนับสนุนกิจกรรมดา้นการศึกษาของนสิิตและคณาจารย์ให้มกีารพัฒนาให้ทันต่อยุคสมัยและเป็นการพัฒนาท่ีตอบสนอง

ตอ่วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอ่ไป 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถสื่อสารโดยใชภ้าษาอังกฤษได้ 

12.2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายบริการให้มีระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต้น 
(Elementary)/A2 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ................คน.              บุคลากรสายบริการ.....12...........คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป         คน.               นสิิต  ......................................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน กุมภาพันธ์–มนีาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     2        เดอืน 

15. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรสายบริการได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ต้น 
(Elementary)/A2 

16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

ม.ีค 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

ม.ิย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.จัดท าและขออนุมัติ

โครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้ารว่มโครงการ 

2. ด าเนนิโครงการ 

กิจกรรมการ 
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กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

ม.ีค 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

ม.ิย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

ขั้ น ส รุ ป แ ล ะ

ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลตามตัว

บ่งชี้และค่าเป้าหมาย

โครงการ 

2. สรุปและอภิปราย

การด าเนินงานของ

คณะท างาน 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ขั้ น ก า รน า ผ ลก า ร

ประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. จัดท ารายงาน

น า เ ส น อ ผ ล ก า ร

ประเมิน 

2. น าผลการประเมิน

ไปวางแผนโครงการ

ใ นแผนปฏิ บั ติ ก า ร

คณะในปีถัดไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........50,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน........28,000...................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย.............20,000.................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ.................2,000.................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ......พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวชิาการ........ 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ ผลักดันองค์กรให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

8. มาตรการ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวชิาการให้มคีวามพร้อมดา้นการสื่อสาร 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการท่ีมีทักษะดา้นภาษาอังกฤษในระดับ B2 30 50 70 75 75 75 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร. วิมลทิพย ์พวงเข้ม   โทร  0655650955   

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ          โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน    นางสาวเนตรนภา  ขวัญยนื    โทร  0964245946   

 

 

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามวิสัยทัศน ์

คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพระดับอาเซียน เป็นผู้น าด้านสุขภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน”  ซึ่ง

สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในการรองรับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและภาษาซึ่งมีแนวโน้มการเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้นการผลิตบัณฑิตให้มี

สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติได้อย่างมีคุณภาพ 

จ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรท่ีส าคัญคือ บุคลากรผู้ผลิตบัณฑิต ให้มีความสามารถและมีความสอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาบัณฑติในอนาคต  

 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์และการพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นผู้ผลิต

บัณฑิตโดยตรง จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนา

บุคลากรสายวชิาการให้มคีวามสมรรถนะในการใชภ้าษาอังกฤษให้มคีวามทันสมัยและมีความเป็นสากลยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ

ตัวบุคลากรและการผลิตบัณฑิตท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการต่อไปในอนาคต 

 12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1  เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรสายวชิาการให้สามารถสื่อสารโดยใชภ้าษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและทางวิชาการได้ 

12.2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาการให้มีระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน

ระดับกลางสูง (Upper Intermediate)  

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ........25........คน.              บุคลากรสายวชิาการ................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป         คน.                   นสิิต  ......................................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน กุมภาพันธ์–มนีาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     2        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ บุคลากรสายวชิาการได้รับการพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษให้อยูใ่นระดับ B2 

16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

ม.ีค 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

ม.ิย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.จัดท าและขออนุมัติ

โครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ด าเนนิโครงการ 

กิจกรรมการ 
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กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

ม.ีค 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

ม.ิย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

ขั้ น ส รุ ป แ ล ะ

ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลตามตัว

บ่งชี้และค่าเป้าหมาย

โครงการ 

2. สรุปและอภิปราย

การด าเนินงานของ

คณะท างาน 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ขั้ น ก า รน า ผ ลก า ร

ประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. จัดท ารายงาน

น า เ ส น อ ผ ล ก า ร

ประเมิน 

2. น าผลการประเมิน

ไปวางแผนโครงการ

ใ นแผนปฏิ บั ติ ก า ร

คณะในปีถัดไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........200,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน........85,200...................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย.............114,800.................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ......พัฒนาศักยภาพนสิิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน........ 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ จัดการศกึษาท่ีมุ่งเนน้ผลลัพธ์การรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. มาตรการ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษส าหรับนสิิต 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของนสิิตท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ครัง้

แรกในระดับ B1 

- 70 78 80 90 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเนตรนภา  ขวัญยนื  โทร   0964245946  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ          โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน          โทร     

 

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตาม

วสิัยทัศน์ คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มคีุณภาพระดับอาเซียน เป็นผู้น าดา้นสุขภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน”  

ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชพีพยาบาลในการรองรับแผนยุทธศาสตร์แหง่ชาติของประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการรักษาพยาบาลท่ีมีความ

หลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้น ดังนั้นการผลิตบัณฑิตในปัจจุบันนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความเป็นเลิศ

ทางการรักษาพยาบาล ยังจ าเป็นต้องเพิ่มพูนทักษะและความสามารถดา้นการใชภ้าษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษาสากลท่ีจ าเป็น

ตอ่การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงจ าเป็นต่อการสื่อสารในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพในอนาคต 

 คณะพยาบาลศาสตร์ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในสถานการณด์ังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนา 

ศักยภาพนสิิตในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน เพื่อช่วยพัฒนาสมรรถนะของนิสิตปัจจุบันให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

ยิ่งขึน้ อกีทัง้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับนสิิตท่ีจะเติบโตเป็นบัณฑิตพยาบาลในอนาคตให้มีความพร้อมในด้านการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในการท างานต่อไป   

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อพัฒนาศัทักษะของนสิิตพยาบาลในการใชภ้าษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและวชิาชีพ 

12.2 เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตพยาบาลให้มทัีกษะในการใชภ้าษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน

และวิชาชพี 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ................คน.              บุคลากรสายวชิาการ................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป         คน.              นสิิต  ...............350.......................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     10        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ นสิิตได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในด้านการพูด  การฟัง และการอา่นโดยใช้

ภาษาอังกฤษท้ังในชีวิตประจ าวนัและเชงิวชิาชีพ 

16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

ม.ีค 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

ม.ิย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.จัดท าและขออนุมัติ

โครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ด าเนนิโครงการ 

กิจกรรมการ 
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กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

ม.ีค 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

ม.ิย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

ขั้ น ส รุ ป แ ล ะ

ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลตามตัว

บ่งชี้และค่าเป้าหมาย

โครงการ 

2. สรุปและอภิปราย

การด าเนินงานของ

คณะท างาน 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ขั้ น ก า รน า ผ ลก า ร

ประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. จัดท ารายงาน

น า เ ส น อ ผ ล ก า ร

ประเมิน 

2. น าผลการประเมิน

ไปวางแผนโครงการ

ใ นแผนปฏิ บั ติ ก า ร

คณะในปีถัดไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........450,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน...........................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย............450,000..................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ......พัฒนาศักยภาพนสิิตในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน........ 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

         การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ ผลักดันองค์กรให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

8. มาตรการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์บุคลากรและนสิติกับสถาบันในต่างประเทศ 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) จ านวนนสิิตและบุคลากรท่ีมีการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยนท้ัง 

Inbound และ Outbound 

Inbound 

5 5 5 5 5 

 Outbound 

6 6 8 8 8 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม   โทร  0910682995  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ          โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวณัฐพร ขวญัคง   โทร  0817169528   

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

แผนยุทธศาสตร์แหง่ชาติของประเทศไทย มุ่งเนน้การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ 

(Medical hub) ท าให้มีผู้รับบริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นชาวตา่งประเทศเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้

อย่างตอ่เนื่อง ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยพะเยาท่ีมุ่งเนน้การพัฒนาศักยภาพคน เพ่ือส่งเสริมความเป็นสากล

หรือนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การเตรียมนสิิตพยาบาลให้มี

ความพร้อมท่ีจะก้าวเขา้สู่วชิาชีพพยาบาลในอนาคต ดังนั้นจึงมคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมกีารเตรียมความพร้อมในการ

ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลท่ีตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการท่ีมีความหลากหลายท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อก้าวเข้าสูก่ารเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาต ิ

คณะพยาบาลศาสตร์ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสติ

และบุคลากรท้ัง Inbound และ Outbound เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร และนิสติให้มีความรู้ความสามารถในการ

ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นความต้องการของผู้รับบริการท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยการแลกเปลี่ยนและพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนิสติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวทิยาลัยใน

ตา่งประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัง้ด้านการศึกษาพยาบาลและการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลตอ่คุณภาพการผลิต

และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการในกลุ่มประเทศอาเซียน ต่อไป 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนสิิต ทัง้ Inbound และ Outbound เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิตบัณฑิต

และบุคลากรทางการพยาบาล 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ........2........คน.              บุคลากรสายวชิาการ.........1.......คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป         คน.                นสิิต  ..........3............................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน มกราคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     8        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ ได้มีความร่วมมอืในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพอาจารยเ์พื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิต

บัณฑิตและบุคลากรทางการพยาบาล ตลอดจนดา้นการวจิัย 
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16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

 

ม.ีค 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

ม.ิย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.จัดท าและขออนุมัติ

โครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์รับ

สมัครผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2. คัดเลอืกผู้เข้าร่วม

โครงการ 

3. ด าเนนิโครงการ 

กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

ขั้ น ส รุ ป แ ล ะ

ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลตามตัว

บ่งชี้และค่าเป้าหมาย

โครงการ 

2. สรุปและอภิปราย

การด าเนินงานของ

คณะท างาน 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ขั้ น ก า รน า ผ ลก า ร

ประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. จัดท ารายงาน

น า เ ส น อ ผ ล ก า ร

ประเมิน 

2. น าผลการประเมิน

ไปวางแผนโครงการ

ใ นแผนปฏิ บั ติ ก า ร

คณะในปีถัดไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.โครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........40,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน.......6,000...................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย............34,000.................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ.....เสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.......... 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์ จัดการศกึษาท่ีมุ่งเนน้ผลลัพธ์การรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. มาตรการ มรีะบบและกลไกการพัฒนานสิิตให้มีคุณ ลักษณะตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของนสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมดา้นสุนทรียภาพ 100 100 100 100 100 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวแสงเดอืน  วงศ์ใหญ ่  โทร  0911184246  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ          โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน          โทร     

 

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

คณะพยาบาลศาสตร์มีนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างบัณฑิต

ให้เป็นผู้น าด้านสุขภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2562-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ

เตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์ ท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  โดยคนไทย

มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ

สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบออ้มอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมอืงดีของชาติ มีหลักคิด ท่ีถูกต้อง มีทักษะ

ท่ีจ่าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง 

เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการยุคใหม่ และอื่น ๆ  

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมและเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต

พยาบาลศาสตร์  จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักในภาวะผู้น าด้านสุขภาพ กาย จิต และจิตสังคม คุณธรรม 

จรยิธรรม ตลอดจนตระหนักในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเตรียมการให้นิสิตพยาบาลศาสตร์เป็น

บัณฑิตท่ีมีภาวะผู้น าในการสร้างเสริมสุขภาพและตระหนักในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีภาวะผู้น าด้านสุขภาพ      

12.2 เพื่อให้บัณฑิตตระหนักในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12.3 เพื่อให้บัณฑิตมคีุณธรรมและจรยิธรรมวชิาชีพ 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ................คน.              บุคลากรสายวชิาการ................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป         คน.             นสิิต  ...............465.......................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืน ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     10        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ นสิิตได้รับการพัฒนาอัตลักษณน์สิิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

  

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

 

ม.ีค 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

ม.ิย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.จัดท าและขออนุมัติ

โครงการ 
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กจิกรรม 

ปีงบประมาณ ..2563.. 

ต.ค. 

62 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

63 

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

ขั้นด าเนินการ (D) 

กจิกรรมที่ 1  การ

ส่งเสริมสุขภาพ 

1. ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินโครงการ

กจิกรรมที่ 2 พัฒนา

บุคลกิภาพ 

1. ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินโครงการ

กจิกรรมที่ 3 

สุนทรียภาพนิสิต 

1. ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินโครงการ

ขั้นสรุปและ

ประเมนิผล (C) 

1.สรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

กจิกรรมที่ 1 

กจิกรรมที่ 2 

กจิกรรมที่ 3 

ขั้นการน าผลการ

ประเมนิไปปรบัปรุง

โครงการ (A) 

1. จัดท ารายงาน

น า เ ส น อ ผ ล ก า ร

ประเมิน 

2. น าผลการประเมิน

ไปวางแผนโครงการ

ใ นแผนปฏิ บั ติ ก า ร

คณะในปีถัดไป 



ฝ่ายวิจัย
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1. ปีงบประมาณ  2563

2. โครงการภายใต้แผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา

   แผนงานการจัดการศึกษา 

   แผนงานบริการวิชาการ 

   แผนงานวิจัย 

   แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์

4. หมวดเงนิงบประมาณ หมวดอุดหนุนท่ัวไป (ผลิตพยาบาลเพิ่ม) จ านวน.........500,000.......บาท

 รายละเอียดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

   หมวดค่าตอบแทน...150,000....บาท 

  หมวดค่าใชส้อย........330,000...บาท 

  หมวดค่าวัสด.ุ..........20,000.... .บาท 

  อื่นๆระบุ..................-................บาท  

 รายละเอยีดแบ่งตามกิจกรรม ดังนี้ 

 ที ่ กจิกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น (บาท) 

1 กิจกรรมการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร R2R   - หมวดค่าตอบแทน....30,000....บาท 

 - หมวดค่าใชส้อย........65,000....บาท 

 - หมวดค่าวัสด.ุ............5,000.....บาท 

100,000 

2 กิจกรรม Proposal camp - หมวดค่าตอบแทน......40,000....บาท 

- หมวดค่าใชส้อย..........55,000...บาท 

- หมวดค่าวัสด.ุ............5,000......บาท 

100,000 

3 กิจกรรม Manuscript camp - หมวดค่าตอบแทน...... 40,000...บาท 

- หมวดค่าใชส้อย...........55,000...บาท 

- หมวดค่าวัสด.ุ.............. 5,000...บาท 

100,000 

4 กิจกรรมศึกษาดูงาน Best practice - หมวดค่าตอบแทน.....40,000.....บาท 

- หมวดค่าใชส้อย.........155,000...บาท 

- หมวดค่าวัสด.ุ............5,000.......บาท 

200,000 

5. ชื่อโครงการ....โครงการจดัการความรู้ดา้นการวจิัย  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้

 5.1  กิจกรรมการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร R2R  

 5.2 กิจกรรม Proposal camp 

 5.3 กิจกรรม Manuscript camp 

 5.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน Best practice 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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6. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

          การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์.......พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงดา้นการวจิัยและนวัตกรรม 

8. มาตรการ… 

    1. สร้างระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาต ิ

    2. สร้างระบบพี่เลีย้งนักวิจัยและระบบการช่วยเหลอืการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

    3. สร้างกลไกการพัฒนานักวจิัยอย่างตอ่เนื่อง 

    4. มรีะบบการสนับสนุนการจัดท าบทความวิชาการ/ต ารา เพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

    5. มรีะบบก ากับติดตามผลงานวจิัยท่ีได้รับการอา้งอิง (Citation) 

 

9. ตัวชี้วัดโครงการ/คา่เปา้หมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) จ านวนผลงานวจิัยท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาติ 10 

2) จ านวนผลงานวจิัยท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ (TCI 1) 14 

3) จ านวนบทความวิชาการ/ต ารา เพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่ 20 

4) จ านวนผลงานท่ีได้รับการอา้งองิ (Citation) 1 

5) ร้อยละของนักวจิัยใหม่ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวจิัย 50 

6) ร้อยละของนักวจิัยใหม่ตอ่จ านวนบุคลากรสายวชิาการท่ีได้รับการพัฒนา 50 

 

10. บุคลากรรว่มโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม             โทร  3109  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ      -    โทร  -  

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวลานนา หมื่นจันทร์  โทร  3657  

11. หลักการและเหตุผล 

         คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพันธกิจด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักวิจัยให้มี

ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อน าองค์ความรู้ใหม่ท่ีค้นพบ

ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์จึงมีแนวคิดการน าใช้การจัดการความรู้ด้านการ

วจิัยมาเป็นกลไกการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองดังกล่าว  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่ การอบรมเชิง

ปฏบัิตกิาร  ค่ายความรู้ดา้นการพัฒนาโครงร่างการวจิัยและการตพีมิพเ์พื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การศึกษาดูงาน  ท้ังนี้ คณะ

พยาบาลศาสตร์เชื่อว่าจะช่วยให้บุคลากรมศีกัยภาพสูงดา้นการวจิัยและผลงานวจิัยมคีุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้ 
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12. วัตถุประสงคโ์ครงการ 

     1. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจองคค์วามรู้ดา้นการวจิัย  การตพีมิพ์

เผยแพร่และการบริหารงานวจิัย 

     2. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการวจิัยและนวัตกรรม 

     3. เพื่อผลิตผลงานดา้นการวจิัยและนวัตกรรม 

13.กลุ่มเปา้หมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

               บุคลากรสายวชิาการ.....46.....คน.                 บุคลากรสายสนับสนุน....15.......คน. 

               ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป    -   คน.                 นสิิต  ...........-......................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ         

     เร่ิมตน้  เดอืน   มกราคม 2563     สิน้สุด เดอืน  กรกฎาคม 2563    รวมระยะเวลาท้ังสิ้น    7   เดอืน 

       1. กิจกรรมการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร R2R  (มกราคม 2563) 

       2. กิจกรรม Proposal camp                  (มนีาคม 2563) 

       3. กิจกรรม Manuscript camp               (พฤษภาคม 2563) 

       4. กิจกรรมศึกษาดูงาน Best practice      (กรกฎาคม 2563) 

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

       1. ผลงานวจิัยและนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์มีคณุภาพ 

       2. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้นการวจิัย 

 16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค

62 

พ.ย ธ.ค ม.ค 

63 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

กจิกรรมที่ 1 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ(D) 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ด าเนนิโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

ประ เมินผลตามตั ว บ่ งชี้ และค่ า

เป้าหมายโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1. สรุปผลการประเมิน 

2.น าผลการประเมินไปวางแผน

โครงการในปีถัดไป 
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กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค

62 

พ.ย ธ.ค ม.ค 

63 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

กจิกรรมที่ 2  ขั้นวางแผนงาน (P) 

ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ(D) 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ด าเนนิโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

ประ เมินผลตามตั ว บ่ งชี้ และค่ า

เป้าหมายโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1. สรุปผลการประเมิน 

2.น าผลการประเมินไปวางแผน

โครงการในปีถัดไป 

            

กจิกรรมที่ 3 ขั้นวางแผนงาน (P) 

จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ(D) 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ด าเนนิโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

ประ เมินผลตามตั ว บ่ งชี้ และค่ า

เป้าหมายโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1. สรุปผลการประเมิน 

2.น าผลการประเมินไปวางแผน

โครงการในปีถัดไป 

            

กจิกรรมที่ 4 ขั้นวางแผนงาน (P) 

จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ(D) 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วม

โครงการ 
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กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค

62 

พ.ย ธ.ค ม.ค 

63 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

2.ด าเนนิโครงการ 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

ประ เมินผลตามตั ว บ่ งชี้ และค่ า

เป้าหมายโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1. สรุปผลการประเมิน 

2.น าผลการประเมินไปวางแผน

โครงการในปีถัดไป 
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1. ปีงบประมาณ  2563 

2. โครงการภายใต้แผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. หมวดเงนิงบประมาณ หมวดอุดหนุนท่ัวไป (งบประมาณรายได้) จ านวน.........500,000.......บาท 

    รายละเอียดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

      หมวดค่าตอบแทน..............-....บาท 

      หมวดค่าใชส้อย..........-…………...บาท 

      หมวดค่าวัสด.ุ.............-........... .บาท 

      อื่นๆระบุ.....500,000.........บาท   

5. ชื่อโครงการ........โครงการจดัสรรทุนวจิัยงบประมาณรายได้คณะ............. 

6. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

        การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

      การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวชิาการ 

       การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

       การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

       การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

       การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์......พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงดา้นการวจิัยและนวัตกรรม...  

8. มาตรการ… 

      1. สร้างกลไกการพัฒนานกัวิจัยอยา่งต่อเนื่อง 

      2. มแีผนงบประมาณในการสนับสนุนงานวจิัยและนวัตกรรม 

      3. ส่งเสริมการบูรณาการงานวจิัย/นวัตกรรมกับการเรียนการสอน 

      4. ส่งเสริมการท าวจิัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชนเ์พื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

9. ตัวชี้วัดโครงการ/คา่เปา้หมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเปา้หมาย 

1) ร้อยละของนักวจิัยใหม่ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวจิัย 50 

2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณสนับสนุนงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 10 

3) จ านวนงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 1 

4) จ านวนงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชนเ์พื่อพัฒนาชุมชน สังคม 5 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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10. บุคลากรรว่มโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม             โทร  3109  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ      -    โทร  -  

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวลานนา หมื่นจันทร์  โทร  3657  

11. หลักการและเหตุผล 

           คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนมพีันธกิจด้านการวิจัย โดย

มุง่เนน้การพัฒนานักวจิัยให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยและสนับสนุนให้มีการท าวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อน าองคค์วามรู้ใหมท่ี่คน้พบไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดโครงการจัดสรรทุน

วิจัยงบประมาณรายได้คณะประจ าทุกปี ท้ังนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีให้

ผลกระทบเชงิบวกกับชุมชนและสังคม งานวจิัยและนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่งานประจ า รวมถึงงานวจิัยท่ีมกีารบูรณาการ

กับการเรียนการสอนด้วย    

12. วัตถุประสงคโ์ครงการ 

     1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานดา้นการวิจัยและนวัตกรรม  

13.กลุ่มเปา้หมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

               บุคลากรสายวชิาการ.....46.....คน.                 บุคลากรสายสนับสนุน....15.......คน. 

               ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป    -   คน.                 นสิิต  ...........-......................คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ         

    เร่ิมตน้  เดอืน  พฤษภาคม  2563    สิน้สุด เดอืน กรกฎาคม 2563   รวมระยะเวลาท้ังสิ้น    3    เดอืน 

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

          1. ผลงานวจิัยเกิดประโยชน์ตอ่งานประจ า การเรียนการสอน ชุมชน และสังคม 

16. แผนด าเนินงาน (PDCA)  

 

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค

62 

พ.ย ธ.ค ม.ค 

63 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

กจิกรรมที่ 1 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ(D) 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่งโรง

ร่างการวจิัย 

2.พจิารณางานวิจัยและประกาศทุน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

ประ เมินผลตามตั ว บ่ งชี้ และค่ า

เป้าหมายโครงการ 
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กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค

62 

พ.ย ธ.ค ม.ค 

63 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1. สรุปผลการประเมิน 

2.น าผลการประเมินไปวางแผน

โครงการในปีถัดไป 
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1. ปีงบประมาณ  2563 

2. โครงการภายใต้แผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. หมวดเงนิงบประมาณ จ านวน.........-.......บาท 

    รายละเอียดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

      หมวดค่าตอบแทน..............-....บาท 

      หมวดค่าใชส้อย..........-…………...บาท 

      หมวดค่าวัสด.ุ.............-........... .บาท 

       อื่นๆระบุ.....-.........บาท   

5. ชื่อโครงการ........โครงการสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นงานวจิัยและนวัตกรรม............. 

6. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

        การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

      การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวชิาการ 

       การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

       การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

       การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

       การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์......ส่งเสริมการสร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีให้ผลกระทบเชงิบวกกับชุมชนและสังคม...  

8. มาตรการ… 

      1. สร้างภาคีเครอืขา่ยดา้นการวจิัยและนวัตกรรม 

9. ตัวชี้วัดโครงการ/คา่เปา้หมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเปา้หมาย 

1) จ านวนกลุ่มวิจัย (Research cluster) และเครอืขา่ยดา้นวจิัยและนวัตกรรม 1 

 

10. บุคลากรรว่มโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม             โทร  3109  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ      -    โทร  -  

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวลานนา หมื่นจันทร์  โทร  3657  

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

             เป้าประสงค์หนึ่งทางด้านการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์  คือ การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อน

ชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น การมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นจะท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการของสหวิชาชีพ ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ท่ีจะสามารถพัฒนาต่อยอดและ

สร้างผลงานท่ีมีประโยชน ์มีคุณค่าและครอบคลุมในทุกมติกิารด าเนนิชีวิตอย่างมคีุณภาพตอ่ไป  

12. วัตถุประสงคโ์ครงการ 

     1. เพื่อสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืทางการวจิัยและนวัตกรรมของสหวชิาชีพ ทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 

     2. สร้างความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืนและมั่นคงรว่มกันผ่านการศึกษา การวจิัและนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่สังคม 

 13. กลุ่มเปา้หมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                     บุคลากรสายวชิาการ.....10....คน.                 บุคลากรสายสนับสนุน....1......คน. 

                     ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป  -    คน.                 นสิิต  ..............-...............คน 

14. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ         

    เร่ิมตน้  เดอืน   พฤศจิกายน 2562    สิน้สุด เดอืน  กรกฎาคม 2562  รวมระยะเวลาท้ังสิ้น   8 เดอืน  

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

      1. เครอืขา่ยความร่วมมอืทางด้ายการวจิัยและนวัตกรรมสร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรมเชงิบวกกับชุมชนและสังคม...  
            

16. แผนด าเนินงาน (PDCA)  

 

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค

62 

พ.ย ธ.ค ม.ค 

63 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

กจิกรรมที่ 1 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ(D) 

1. ด าเนนิโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

ประ เมินผลตามตั ว บ่ งชี้ และค่ า

เป้าหมายโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1. สรุปผลการประเมิน 

2.น าผลการประเมินไปวางแผน

โครงการในปีถัดไป 
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1. ปีงบประมาณ  2563 

2. โครงการภายใต้แผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

3. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. หมวดเงนิงบประมาณ จ านวน.........-.......บาท 

    รายละเอียดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

      หมวดค่าตอบแทน..............-....บาท 

      หมวดค่าใชส้อย..........-…………...บาท 

      หมวดค่าวัสด.ุ.............-........... .บาท 

       อื่นๆระบุ.....-.........บาท   

5. ชื่อโครงการ........โครงการจดัตัง้ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาด้านงานวจิัยและนวัตกรรม............. 

6. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

        การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

      การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวชิาการ 

       การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

       การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

       การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาต ิ

       การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์......พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงดา้นการวจิัยและนวัตกรรม...  

8. มาตรการ… 

      1. สร้างระบบพี่เลีย้งนักวิจัยและระบบการช่วยเหลอืการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

      2. มรีะบบและกลไกในการตดิตามก ากับการด าเนนิงานวิจยัให้เป็นไปตามแผน 

9. ตัวชี้วัดโครงการ/คา่เปา้หมาย(ตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรป์ีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเปา้หมาย 

1)  มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาด้านงานวจิัยและนวัตกรรม 1 

 

10. บุคลากรรว่มโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม             โทร  3109  

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ      -    โทร  -  

     10.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวลานนา หมื่นจันทร์  โทร  3657  

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล

        คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพันธกิจด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักวิจัยให้มี

ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อน าองค์ความรู้ใหม่ท่ีค้นพบ

ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  อย่างไรก็ตาม จากการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีผ่านมาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

พบว่า จ านวนงานวิจัยและการใชประโยชนจากผลงานวิจัยยังค่อนข้างน้อย รวมถึง การด าเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน 

ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะส่วนหนึ่งนักวจิัยยังขาดประสบการณ์ในด้านการวจิัย การบริหารงานวจิัยและการน าใช้งานวจิัย ดังนัน้ 

เพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร    จึงจัดโครงการจัดตั้งระบบและกลไกการ

ให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้นเพื่อสงเสริมให้นักวิจัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย และ

ส่งผลในการเพิ่มจ านวนผลงานวจิัยและน าใชป้ระโยชน์มากยิ่งขึ้น 

12. วัตถุประสงคโ์ครงการ

1. เพื่อสร้างระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาด้านงานวจิัยและนวัตกรรม

13. กลุ่มเปา้หมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  บุคลากรสายวชิาการ.....46.....คน.    บุคลากรสายสนับสนุน....15.......คน. 

  ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป    -   คน.     นสิิต  ...........-......................คน 

14. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ

เร่ิมตน้  เดอืน   พฤศจิกายน 2562    สิน้สุด เดอืน  กรกฎาคม 2562  รวมระยะเวลาท้ังสิ้น   8 เดอืน

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั

1. ผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม

2. จ านวนผลงานวจิัยท่ีได้รับการเผยแพร่เป็นไปตามแผน

16. แผนด าเนินงาน (PDCA)

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค

62 

พ.ย ธ.ค ม.ค 

63 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

ขออนุมัติโครงการ 

ขั้นด าเนนิการ(D) 

1. ด าเนนิโครงการ

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

ปร ะ เ มิ น ผ ลต า มตั ว บ่ ง ชี้ แ ล ะ ค่ า

เป้าหมายโครงการ 

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1. สรุปผลการประเมิน

2 .น าผลการประ เมิน ไปวางแผน

โครงการในปีถัดไป 



ฝ่ายบริการวิชาการ
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1.ปีงบประมาณ 2563 

2.โครงการภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

   แผนงานการจัดการศกึษา 

  แผนงานบริการวิชาการ 

   แผนงานวิจัย 

   แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานที่รับผดิชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน 150,000 บาท 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

   หมวดค่าตอบแทน 70,000 บาท 

  หมวดค่าใช้สอย 50,000 บาท 

  หมวดค่าวัสดุ 20,000 บาท 

  อื่นๆ 10,000 บาท 

5. ช่ือโครงการ โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

    การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

   การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ 

  การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

   การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

   การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

   การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์

ส่งเสริมการน าความรูท้างวิชาการ วชิาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรสู่การพัฒนาชุมชนและระบบบริการสุขภาพ 

8. มาตรการ

บูรณาการการบริการวิชาการกับทุกพันธกิจขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

9. ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-

2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ปริมาณ  : จ านวนผู้เขา้รว่มโครงการ ร้อยละ 80 ของจ านวนท่ีต้ังไว้ในทุกโครงการยอ่ย 

2) คุณภาพ : ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของทุกโครงการยอ่ย 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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3) เวลา  :  ร้อยละของการด าเนนิการแล้วเสร็จตามแผน  ร้อยละ 80 ของทุกโครงการยอ่ย 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการ ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริการวิชาการ โทร 3123 

     10.2 ผูร้่วมโครงการ 

1. นางสาวเกศนิี อิ่มเมน 

2. นางทัพพ์ขวัญ ศรรีัตนยาวงศ์ 

3. นางสาวนิตยา พรมกันทา 

4. นางสาวลินยา เทสมุทร 

5. นางสาวสุทธิลักษณ์ จันทวัง 

     10.3 ผูป้ระสานงาน   นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม   โทร 3101 

 

11. หลักการและเหตุผล 

หน้าที่หลักของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องปฏิบัติ ครอบคลุม 4 พันธกิจได้แก่ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในได้มุ่งเน้นการบูรณาการพันธกิจการผลิตบัณฑิตเข้ากับพันธกิจอื่นๆเพราะต้องการให้

สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลให้แก่นิสิต โดยค านึงถึงการ

พัฒนาสังคมไปพร้อมๆกัน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานส าคัญเกณฑ์หนึ่งในตัวบ่งชี้ด้านการบริการ

วิชาการ ที่สภาการพยาบาลก าหนดเพื่อการขอรับรองเป็นสถาบันการศกึษาพยาบาลคือ มีการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้วางแผนเพื่อด าเนิน

โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน จ านวน 5 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชาการ

พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์, การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, การพยาบาลอนามัยชุมชน, การ

พยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อให้นิสิตได้น าองค์ความรู้ด้านการพยาบาลในแต่ละรายวิชาไป

ให้บริการวิชาการแก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป อันจะเป็นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของนิสติและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมตอ่ไป 

 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน 

 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และทักษะด้านการดูแลสุขภาพ 

 3. เพื่อให้นสิิตในแตล่ะรายวิชาได้เรยีนรู้การให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม 
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13.กลุ่มเป้าหมาย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     บุคลากรสายวิชาการ 20 คน    บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 

     ประชาชนทั่วไป  50 คน    นิสติ     200  คน 

14.ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ         

    เริ่มตน้  เดือนตุลาคม   สิน้สุด เดือนกันยายน รวมระยะเวลาทั้งสิน้ 12 เดือน    

          

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มเป้าหมายมีความรูแ้ละทักษะด้านการดูแลสุขภาพ 

2. นิสติในแต่ละรายวิชาได้เรียนรูก้ารให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม 

16. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค

62 

พ.ย ธ.ค ม.ค 

63 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.ด าเนนิการตามโครงการยอ่ย 

-โครงการท่ี 1 

-โครงการท่ี 2 

-โครงการท่ี 3 

-โครงการท่ี 4 

-โครงการท่ี 5 

-โครงการท่ี 6 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินผลโครงการ

ย่อย 

-โครงการท่ี 1 

-โครงการท่ี 2 

-โครงการท่ี 3 

-โครงการท่ี 4 

-โครงการท่ี 5 

-โครงการท่ี 6 

            

ขั้นปรับปรุง (A) 

1. วเิคราะห์ผลการประเมิน  

2. วางแผนแนวทางการปรับปรุง

แก้ไขการจัดท าโครงการปีตอ่ไป 
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1.ปีงบประมาณ 2563 

2.โครงการภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

       แผนงานการจัดการศกึษา 

      แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.หนว่ยงานที่รับผดิชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน 150,000 บาท 

   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน 70,000 บาท 

         หมวดค่าใช้สอย 50,000 บาท 

         หมวดค่าวัสดุ 20,000 บาท 

         อื่นๆ 10,000 บาท 

5. ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพพยาบาล 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

         การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

         การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ 

        การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์  

ส่งเสริมการน าความรูท้างวิชาการ วชิาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรสู่การพัฒนาชุมชนและระบบบริการสุขภาพ 

8. มาตรการ  

ส่งเสริมการใหบ้ริการวิชาการที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและระบบบริการ

สุขภาพ 

 

 

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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9. ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-

2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ปริมาณ  : จ านวนผู้เขา้รว่มโครงการ                                            ร้อยละ 80 ของจ านวนท่ีต้ังไว้ในทุกโครงการยอ่ย 

2) คุณภาพ : ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของทุกโครงการยอ่ย 

3) เวลา  :  ร้อยละของการด าเนนิการแล้วเสร็จตามแผน  ร้อยละ 80 ของทุกโครงการยอ่ย 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการ ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริการวิชาการ โทร 3123 

     10.2 ผูร้่วมโครงการ 

1. ผศ.ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา 

2. ผศ.วรัทยา  กุลนิธิชัย 

3. ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม 

4. นางพรสวรรค์ คิดค้า 

5. นางสาวเนตรนภา ขวัญยืน 

     10.3 ผูป้ระสานงาน   นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม   โทร 3101 

 

11. หลักการและเหตุผล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขา

พยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาล

ศาสตร์ หนา้ที่ส าคัญหนึ่งของการเป็นสถาบันหลักฯ คือการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่องในลักษณะต่างๆ อย่าง

น้อย 4 กิจกรรมใน 7 กิจกรรมตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้ระบุไว้ ได้แก่ การประชุมวิชาการประจ าปี 

อบรมฟื้นฟูวิชาการหรือการอบรมระยะสั้น อบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ การอภิปรายหมู่ 

การบรรยายทางวิชาการ และการบรรยายพิเศษ  

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้วางแผนด าเนินโครงการบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพพยาบาลขึ้น เพื่อให้ความรู้ใหม่แก่พยาบาลวิชาชีพทั้งในโรงพยาบาลทั่วไปและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อันจะน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและทันต่อ

เหตุการณ ์

 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรอืวิชาการที่ทันสมัยแก่พยาบาลวิชาชีพ สามารถ

น าไปประยุกต์ใชใ้นการปฎิบัติการพยาบาลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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13.กลุ่มเป้าหมาย(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     บุคลากรสายวิชาการ 20 คน    บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 

     พยาบาลวิชาชีพ  100 คน    นิสติ     50  คน 
 

14.ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ         

    เริ่มตน้  เดือนตุลาคม   สิน้สุด เดือนกันยายน รวมระยะเวลาทั้งสิน้ 12 เดือน    

             

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

พยาบาลวิชาชีพได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการพยาบาลและด้านวิชาการอื่นๆ ที่ทันสมัย สามารถ

น าไปประยุกต์ใชใ้นการปฎิบัติการพยาบาลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

16. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค

62 

พ.ย ธ.ค ม.ค 

63 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.ด าเนนิการตามโครงการย่อย 

-โครงการท่ี 1 

-โครงการท่ี 2 

-โครงการท่ี 3 

-โครงการท่ี 4 

-โครงการท่ี 5 

-โครงการท่ี 6 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินผลโครงการ

ย่อย 

-โครงการท่ี 1 

-โครงการท่ี 2 

-โครงการท่ี 3 

-โครงการท่ี 4 

-โครงการท่ี 5 

-โครงการท่ี 6 
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ขั้นปรับปรุง (A) 

1. วเิคราะห์ผลการประเมิน

2. วางแผนแนวทางการปรับปรุง

แก้ไขการจัดท าโครงการปีตอ่ไป 



ฝ่ายบริหาร
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1.ปงีบประมาณ  2563 

2.ชื่อโครงการภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

   แผนงานการจัดการศกึษา 

   แผนงานบรกิารวิชาการ 

   แผนงานวิจัย 

   แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

  แผนงานบรหิาร 

3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน.......... 200,000  บาท 

   รายละเอียดคา่ใช้จา่ย (จ าแนกหมวดคา่ใช้จา่ยเป็นไปตามระเบียบ) 

 กิจกรรมท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนกลยุทธ์ตามตัวชีว้ัด supper KPI 

หมวดคา่ใช้สอย 

1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 x 45 คน)  2,700  บาท 

2. คา่อาหารกลางวัน (100 x 45 คน)  4,500 บาท 

3. คา่ถา่ยเอกสาร  2,000 บาท 

รวม  9,200   บาท 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า (รา่ง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

หมวดคา่ใช้สอย 

1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 x 45 คน)  2,700 บาท 

2. คา่อาหารกลางวัน (100 x 45 คน )  4,500 บาท 

3. คา่วัสดุส านักงาน  3,600 บาท 

รวม 10,800   บาท 

กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 และน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

หมวดคา่ตอบแทน 

1. คา่ตอบแทนวิทยากร 40,000 บาท 

2. คา่เบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ (450 x 2 คน x 2 วัน)   1,800 บาท 

หมวดคา่ใช้สอย 

1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม (75 x 40 คน x 4 มื้อ)  12,000  บาท 

2. คา่อาหารกลางวัน (350 x 40 คน x 2 มื้อ)  28,000 บาท 

3. คา่อาหารเย็น (300 x 40 คน x 2 มื้อ)  24,000 บาท 

4. คา่ถา่ยเอกสาร    1,800 บาท 

5. คา่พาหนะเดินทางวิทยากร  20,000 บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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6. คา่ที่พัก (1,800 x 25 ห้อง)       45,000 บาท 

7.  คา่เลีย้งรับรอง         2,000 บาท 

หมวดคา่วัสดุ 

 1. คา่วัสดุส านักงาน         2,400 บาท 

 2. คา่น้ ามันเชือ้เพลิง          3,000 บาท 

รวม 180,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น    200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

5. ชื่อโครงการ.....สรุปผลการด าเนินงาน การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบตักิาร  ปีงบประมาณ 2564 

6. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศ์าสตรข์องมหาวิทยาลยั 

         การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

         การสรา้งงานวิจยัและนวตักรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

         การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสรา้งและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

         การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปรง่ใส 
 

7. กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการองคก์รใหม้ีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 

8. มาตรการ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารแผนปฏิบตักิารและการประเมินผล 
 

9. ตัวชีว้ัดโครงการ/คา่เปา้หมาย (ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรป์งีบประมาณ 2563-2567) 
 

ตัวชีว้ัดโครงการ คา่เปา้หมาย 

1) รอ้ยละของการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผน ≥ รอ้ยละ 80 

2) รอ้ยละของเงนิเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการตามแผน ≤ รอ้ยละ 20  

3) รอ้ยละของตัวบง่ชีแ้ผนกลยุทธ์บรรลุค่าเปา้หมายที่ก าหนด ≥ รอ้ยละ 80 

4) รอ้ยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการบรรลุตามแผนปฏิบัติการ ≥ รอ้ยละ 80 
 

10. บุคลากรรว่มโครงการ 

     10.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะพยาบาลศาสตร ์       

     10.2 ผู้รับผิดชอบ                      นางสาวลานนา หมืน่จันทร์           โทร   3257   

     10.3 ผู้ร่วมด าเนินโครงการ          นางวิยะดา   รัตนสวุรรณ                      โทร   3260 

     10.4 ผู้ประสานงาน                  นางสาวลานนา  หมื่นจันทร์  โทร   3257   
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11. หลักการและเหตุผล 

 คณะพยาบาลศาสตร์มีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินการตามพันธกิจหลักนั้น จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ซึ่งแผนดังกล่าว เป็นกลไกและเครื่องมือของผู้บริหาร บุคลากร ในการบริหารจัดการและด าเนินการตามที่

ก าหนดไว้ในยุทธ์ศาสตรข์องมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะฯจะได้ทราบแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในครั้ง

ต่อไป 
 

12. วัตถุประสงคโ์ครงการ 

12.1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2563 

 12.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2563 

 12.3 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

13.กลุ่มเปา้หมาย (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวิชาการ........40........คน.           บุคลากรสายสนับสนนุ.....13...........คน. 

     ประชาชน/ผู้ที่สนใจทั่วไป           คน.            นิสติ  ......................................      คน 
 

14. ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ เดือน สงิหาคม – กันยายน  2563  รวมระยะเวลาทั้งสิน้     2   เดอืน 
 

15.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การบริหารงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 
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16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 
    

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.

62 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

63 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. จัดท าและขออนุมัตดิ าเนนิ

โครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ประชุมเชงิปฏิบัตกิารทบทวน

แผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนกล

ยุทธ์ตามตัวช้ีวัด supper KPI 

2. ประชุมเชงิปฏิบัตกิารจัดท า

(ร่าง)แผนปฏิบัตกิารประจ าปี

งบประมาณ 2564 

3. สรุปผลการด าเนนิงานใน

รอบปีงบประมาณ 2563 และ

น ากลยุทธ์สูก่ารปฏบัิต ิ

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. มกีารปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

2. มีแผนปฏบัิตกิารประจ าปี

งบประมาณ 2564 

3. มรีายงานสรุปผลการ

ด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 

2563 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1. ปรับปรุงการจัดท าโครงการฯ

ในปีงบประมาณ 2564 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.ชื่อโครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา    

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

      แผนงานบริหาร 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........100,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทนวทิยากร  50,000..........บาท 

         หมวดค่าใชส้อย...ค่าจัดท าวารสารออนไลน ์(e-journal)ภาษาไทย 1 ชื่อเร่ือง   50,000..บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ......โครงการจัดท าวารสารออนไลน ์(e-Journal) ภาษาไทย 

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

         การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์  พัฒนาระบบและบริหารทรัพยากรบุคคล 

8. มาตรการ พัฒนาระบบและกลไกในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุก

กลุ่ม  

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของจ านวนผูส้มัครเข้าศกึษาเพิ่มมากขึน้ ร้อยละ 10 

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  โทร  3109 

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวตกรรม     โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   โทร  3259   

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมาก โดยมีการเปิดโอกาสให้มีการ

เข้าถงึสารสนเทศและองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งไม่มีขดีจ ากัด    ทัง้นีก้ารเผยแพรว่ารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ (e-

Journal) ที่สามารถสืบคน้ไดท้างออนไลน์ ยังเป็นสื่อทีส่ามารถน าเสนอผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ได้อย่างกวา้งขวาง ท า

ให้นักวชิาการและผูส้นใจทุกภาคส่วนสามารถเข้าถงึสารสนเทศในวารสารไดอ้ยา่งรวดเรว็และประหยัดคา่ใช้จา่ยใน

การด าเนินงาน  

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการจดัท าวารสาร

ออนไลน ์(e-Journal) ภาษาไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาล

ศาสตร ์ตามแผนการจัดการศกึษาของคณะพยาบาลศาสตรใ์นปีการศึกษา 2562  นอกจากนี้ยังช่วยเพิม่ช่องทางการ 

สื่อสารและประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและคณะให้เป็นที่รูจ้ักกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก อันจะส่งผลท าให้มีผู้สนใจใน

การเขา้ศึกษาต่อในหลักสูตรตา่งๆของคณะพยาบาลศาสตรเ์พิ่มมากขึน้ 
 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

12.2 เพื่อเพิ่มช่องทางการสือ่สารและประชาสมัพันธ์หลักสูตรและคณะให้เป็นที่รู้จักกับบุคคล/หน่วยงาน

ภายนอก 
 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ........30........คน.              บุคลากรสายสนับสนุน................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป   100      คน.            นสิิต  ......................................คน 

14. ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ เดอืน มนีาคม 2563 – เมษายน พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     2        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ เพิ่มช่องทางการสือ่สารและประชาสัมพนัธห์ลักสตูรและคณะให้เป็นที่รู้จักกับบุคคล/

หน่วยงานภายนอก อันจะส่งผลท าให้มีผู้สนใจในการเขา้ศกึษาต่อในหลักสูตรตา่งๆของคณะพยาบาลศาสตรเ์พิ่มมาก

ขึน้ 
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16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 

     

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค 

62 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

63 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. จัดท าโครงการ 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. บรรยาย/อภิปราย 

2. การจัดท าวารสารออนไลน ์

        

 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลโครงการ 

2. สรุปโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1.  วเิคราะห์ผลการประเมิน  

2. วางแผนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การจัดท าโครงการในคร้ังตอ่ไป 
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1. ปีงบประมาณ  2563 

2.ชื่อโครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา    

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

      แผนงานบริหาร 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/(รายได้) จ านวน  80,000   บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน..........................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย.............................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

-คา่จ้างจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตรแ์ละหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ/พยาบาล 

ศาสตรมหาบัณฑติ                                                              40,000  บาท     

      -คา่จ้างเหมาส าหรับจัดท าสื่อการแนะแนวหลักสูตร                                                 40,000  บาท     

                     รวมทั้งสิน้                 80,000 บาท 

                                                                                              (แปดหมื่นบาทถว้น)   

5. ชื่อโครงการ......โครงการผลิตสือ่ประชาสมัพันธ์ 

6. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศ์าสตรข์องมหาวิทยาลยั 

         การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล 

8. มาตรการ พัฒนาระบบและกลไกในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุก

กลุ่ม  

 

 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) รอ้ยละของจ านวนผู้สมัครเข้าศกึษาเพิ่มมากขึน้ ร้อยละ 10 
 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมเกียรติ์   วงค์กลม      โทร  3259 

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ                                               โทร.................. 

     10.3 ผู้ประสานงาน    นายสมเกียรติ ์  วงคก์ลม           โทร  3259 

11. หลักการและเหตุผล 

      คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพะเยา   เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ผา่นการรับรองคุณภาพ

จากสภาวิชาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีวิสัยทศัน ์  “ผลิตบัณฑิต

พยาบาลใหม้ีคุณภาพระดับอาเซยีน เป็นผู้น าด้านสุขภาพ และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน”   ดังนัน้เพื่อให้การ

ด าเนินงานบรรลุเปา้ประสงค์ตามวสิัยทัศน์ขององคก์ร  จงึมีความจ าเปน็ต้องพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาล

ศาสตรแ์ละหลักสูตร ให้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงานดังกลา่ว 

      คณะพยาบาลศาสตรจ์ึงได้จัดท าโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ขึน้เพือ่เสรมิสรา้งความเข้าใจและ

ทัศนคติที่ดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตรแ์ละหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา และมุง่เน้นการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสตูรที่คณะพยาบาลศาสตรไ์ดด้ าเนินการ อาทิ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล และหลักสูตรในระดับบณัฑติศึกษา เพื่อเปดิโอกาสให้ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี ได้แก่ 

ผู้สนใจ  ผู้ปกครอง สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆในการเขา้ถงึข้อมูลที่จ าเป็น ซึง่จะสง่ผลตอ่จ านวนผู้สมัคร

เข้าศึกษาในหลักสตูรต่างๆ  รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณข์องคณะพยาบาลศาสตร ์ ให้เป็นที่รู้จักกับสังคม

โดยทั่วไป  
 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพนัธ์คณะพยาบาลศาสตรแ์ละหลักสูตรต่างๆที่ได้ด าเนินการ                                                

12.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที่จ าเปน็ของหลักสูตร ให้กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ไดแ้ก ่ผู้ปกครอง 

สถานประกอบการและหน่วยงานตา่งๆ 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ................คน.              บุคลากรสายสนับสนุน........คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป   500 คน.             นสิิต  ......................................คน 

14. ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ เดอืน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     2        เดอืน 

15.ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้สนใจ  ผู้ปกครอง สถานประกอบการและ

หน่วยงานต่างๆในการเขา้ถงึขอ้มูลที่จ าเป็น ซึ่งจะส่งผลต่อจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ  รวมทัง้เป็นการ

เผยแพร่ภาพลักษณข์องคณะพยาบาลศาสตร ์ให้เป็นที่รู้จักกับสังคมโดยทั่วไป  
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16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 
    

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค 

62 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

63 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

3. จัดท าโครงการ 

4. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

        

 
 

 
   

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

3. ประเมินผลโครงการ 

4. จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1.  วเิคราะห์ผลการประเมิน  

2. วางแผนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การจัดท าโครงการในคร้ังตอ่ไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.ชื่อโครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา    

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

      แผนงานบริหาร 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........80,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน..........................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย.............................บาท 

-จ้างจัดท าฐานข้อมูล  80,000       บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ......โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน (Smart 0peration) 

6. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศ์าสตรข์องมหาวิทยาลยั 

         การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรใหม้คีวามคลอ่งตัวและมปีระสิทธิภาพ 

8. มาตรการ น าระบบเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใชใ้นการปฏบัิตงิาน (Smart operation) 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) มรีะบบฐานขอ้มูล/เทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการปฏบัิติงาน (Smart operation) จ านวน 31  ระบบ 

2) จ านวนฐานข้อมูล/สารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณแ์ละทันสมัย 

พรอ้มใช้ตามเกณฑส์ภาการพยาบาล       

จ านวน 5 ฐาน           

 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  โทร  3260 

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวตกรรม     โทร  3109   

     

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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 10.3 ผู้ประสานงาน    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   โทร  3259   

 

11. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก โดยมีการเปิดโอกาสให้มีการ

เข้าถึงสารสนเทศและองค์ความรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ทั้งนี้การเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)  

ที่สามารถสืบค้นได้ทางออนไลน์ ยังเป็นสื่อที่สามารถน าเสนอผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง ท าให้

นักวชิาการและผู้สนใจทุกภาคส่วนสามารถเข้าถงึสารสนเทศในวารสารได้อย่างรวดเร็วและประหยัดคา่ใช้จา่ยในการ

ด าเนินงาน  

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการจดัท าวารสาร

ออนไลน ์(e-Journal) ภาษาไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาล

ศาสตร ์ตามแผนการจัดการศกึษาของคณะพยาบาลศาสตรใ์นปีการศึกษา 2562  นอกจากนี้ยังช่วยเพิม่ช่องทางการ 

สื่อสารและประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและคณะให้เป็นที่รูจ้ักกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก อันจะส่งผลท าให้มีผู้สนใจใน

การเขา้ศึกษาต่อในหลักสูตรตา่งๆของคณะพยาบาลศาสตรเ์พิ่มมากขึน้ 
 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

12.2 เพื่อเพิ่มช่องทางการสือ่สารและประชาสมัพันธ์หลักสูตรและคณะให้เป็นที่รู้จักกับบุคคล/หน่วยงาน

ภายนอก 
 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ........30........คน.              บุคลากรสายสนับสนุน................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป   100      คน.            นสิิต  ......................................คน 

14. ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ เดอืน มกราคม 2563 – สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     8        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ เพิ่มช่องทางการสือ่สารและประชาสัมพนัธห์ลักสตูรและคณะให้เป็นที่รู้จักกับบุคคล/

หน่วยงานภายนอก อันจะส่งผลท าให้มีผู้สนใจในการเขา้ศกึษาต่อในหลักสูตรตา่งๆของคณะพยาบาลศาสตรเ์พิ่มมาก

ขึน้ 
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16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 
    

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค 

62 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

63 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

5. จัดท าโครงการ 

6. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.ชี้แจงบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

และผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบ

เทคโนโลยแีละสารสนเทศสนับสนุน

การปฏบัิตงิาน ท้ัง 31 ระบบ 

2. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการ

พัฒนาฐานขอ้มูล/สารสนเทศ 

3. ประสานงานกับบุคลากรคณะ

พยาบาลศาสตร์เพื่อขอความร่วมมอื

ในการบันทึกข้อมูลตามพันธกิจท้ัง 4 

ด้าน 

4.ผู้รับผิดชอบในการพัฒนา

ฐานขอ้มูลด าเนนิการปรับปรุงระบบ

ฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านบริหารและ

ท้ัง 4 พันธกิจให้สมบูรณ ์

5. ตดิตามก ากับการด าเนนิงานข้อ 1 

และข้อ 4  ให้เป็นไปตามแผนอยา่ง

ตอ่เนื่องทุกเดือน 

        

 
 

 
   

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

5. ประเมินผลโครงการ 

6. จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1.  วเิคราะห์ผลการประเมิน  

2. วางแผนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การจัดท าโครงการในคร้ังตอ่ไป 
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1.ปีงบประมาณ  2563 

2.ชื่อโครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา    

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

      แผนงานบริหาร 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/รายได้ จ านวน..........35,000......บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน..........................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย.............................บาท 

-จ้างจัดท าฐานข้อมูล  35,000       บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

5. ชื่อโครงการ......โครงการพัฒนาระบบบรหิารภาระงาน 

6. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศ์าสตรข์องมหาวิทยาลยั 

         การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7. กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคก์รใหม้คีวามคลอ่งตัวและมปีระสิทธิภาพ 

8. มาตรการ น าระบบเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใชใ้นการบริหารภาระงาน 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) จ านวนฐานข้อมูล/สารสนเทศที่น ามาใช้ในการบริหารภาระงาน จ านวน 1 ฐาน           
 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมเกียรติ์   วงศก์ลม โทร  3259 

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ     โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   โทร  3259   

 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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11. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก โดยมีการเปิดโอกาสให้มีการ

เข้าถึงสารสนเทศและองค์ความรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ทั้งนี้การเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)  

ที่สามารถสืบค้นได้ทางออนไลน์ ยังเป็นสื่อที่สามารถน าเสนอผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง ท าให้

นักวชิาการและผู้สนใจทุกภาคส่วนสามารถเข้าถงึสารสนเทศในวารสารได้อย่างรวดเร็วและประหยัดคา่ใช้จา่ยในการ

ด าเนินงาน  

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการจดัท าวารสาร

ออนไลน ์(e-Journal) ภาษาไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาล

ศาสตร ์ตามแผนการจัดการศกึษาของคณะพยาบาลศาสตรใ์นปีการศึกษา 2562  นอกจากนี้ยังช่วยเพิม่ช่องทางการ 

สื่อสารและประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและคณะให้เป็นที่รูจ้ักกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก อันจะส่งผลท าให้มีผู้สนใจใน

การเขา้ศึกษาต่อในหลักสูตรตา่งๆของคณะพยาบาลศาสตรเ์พิ่มมากขึน้ 
 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

12.2 เพื่อเพิ่มช่องทางการสือ่สารและประชาสมัพันธ์หลักสูตรและคณะให้เป็นที่รู้จักกับบุคคล/หน่วยงาน

ภายนอก 
 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ........30........คน.              บุคลากรสายสนับสนุน................คน. 

    ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป   100      คน.            นสิิต  ......................................คน 

14. ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ เดอืน ธันวาคม 2562 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563  รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     6        เดอืน 

15. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ เพิ่มช่องทางการสือ่สารและประชาสัมพนัธห์ลักสตูรและคณะให้เป็นที่รู้จักกับบุคคล/

หน่วยงานภายนอก อันจะส่งผลท าให้มีผู้สนใจในการเขา้ศกึษาต่อในหลักสูตรตา่งๆของคณะพยาบาลศาสตรเ์พิ่มมาก

ขึน้ 
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16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 
    

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค 

62 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

63 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

7. จัดท าโครงการ 

8. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.ชี้แจงบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

และผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบ

เทคโนโลยแีละสารสนเทศสนับสนุน

การปฏบัิตงิาน ท้ัง 31 ระบบ 

2. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการ

พัฒนาฐานขอ้มูล/สารสนเทศ 

3. ประสานงานกับบุคลากรคณะ

พยาบาลศาสตร์เพื่อขอความร่วมมอื

ในการบันทึกข้อมูลตามพันธกิจท้ัง 4 

ด้าน 

4.ผู้รับผิดชอบในการพัฒนา

ฐานขอ้มูลด าเนนิการปรับปรุงระบบ

ฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านบริหารและ

ท้ัง 4 พันธกิจให้สมบูรณ ์

5. ตดิตามก ากับการด าเนนิงานข้อ 1 

และข้อ 4  ให้เป็นไปตามแผนอยา่ง

ตอ่เนื่องทุกเดือน 

        

 
 

 
   

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

7. ประเมินผลโครงการ 

8. จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1.  วเิคราะห์ผลการประเมิน  

2. วางแผนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การจัดท าโครงการในคร้ังตอ่ไป 
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1. ปีงบประมาณ  2563 

2.ชื่อโครงการภายใตแ้ผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา    

       แผนงานการจัดการศึกษา 

       แผนงานบริการวิชาการ 

       แผนงานวิจัย 

       แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

      แผนงานบริหาร 

3.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ...คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.หมวดเงินงบประมาณ/(รายได้) จ านวน..........500,000.........บาท 

   รายละเอยีดค่าใชจ้่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

          หมวดค่าตอบแทน..........................บาท 

         หมวดค่าใชส้อย.............................บาท 

         หมวดค่าวัสด.ุ..................................บาท 

         อื่นๆระบุ..........................................บาท 

4.1 ค่าท่ีพัก  (2,000x20 ห้องx3 วัน) 120,000       บาท 

4.2 ค่าอาหารกลางวัน (300 x 40 คนx 3 มื้อ) 36,000       บาท 

4.3 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (75x40 คนx6มื้อ) 18,000 บาท 

4.4 ค่าอาหารเย็น (500 x 40 คน x 3 มื้อ) 60,000 บาท 

4.5 ค่าตอบแทนวทิยากร   21,000 บาท 

4.6 ค่าพาหนะเดินทาง 240,000 บาท 

4.7 ค่าวัสดุ – อุปกรณ ์ 5,000 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 500,000 บาท 

                                                                            (ห้าแสนบาทถ้วน)  
   

5. ชื่อโครงการ......โครงการพัฒนาองคก์รสู่ความเปน็เลิศ 

6. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศ์าสตรข์องมหาวิทยาลยั 

         การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

         การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

         การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

         การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

         การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

         การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล 

8. มาตรการ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลากรให้มีทัศนคติท่ีดแีละความภูมใิจในองคก์ร 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 
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9. ตัวช้ีวัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

1) จ านวนบุคลากรท่ีลาออกจากงาน ≤ 1 คน 
 

10. บุคลากรร่วมโครงการ 

     10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนา    ทาสิทธิ์           โทร  3258 

     10.2 ผู้ร่วมโครงการ                                               โทร     

     10.3 ผู้ประสานงาน    นางรัตนา    ทาสิทธิ ์             โทร  3258   

 

11. หลักการและเหตุผล 

คณะพยาบาลศาสตรไ์ด้ก าหนดแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์ร ในปีงบประมาณ 2563-2567  โดยมี

เป้าหมายให้บรรลุตัวช้ีวัดในระดับ Super KPI  ด้านผลผลิตที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ  มีผลการประเมินการ

บรหิารงานและด าเนนิงานตามเกณฑ ์ EdPEx อยา่งนอ้ย 200 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ใน

ปีงบประมาณ 2565  ทั้งนี ้ การที่จะพัฒนาองคก์รให้มกีารด าเนินการสู่ความเป็นเลศิได้นัน้  หัวใจส าคัญต่อการ

เปลี่ยนแปลงองคก์ร คอื บุคลากรในองคก์ร ซึ่งถอืเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงานตา่งๆ ที่มีอยู่ใหด้ าเนินไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ หากบุคลากรมีความสมัพันธอ์ันดีต่อกนั  มีการประสานงานกันเพื่อสรา้งสรรคใ์ห้เกดิบรรยากาศใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการจัดการความรู้ในองคก์รให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง   

คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ขึ้น เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เกิด

ความตระหนักในการเสริมสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร และมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้เรยีนรูแ้นวปฏิบตัิทีด่ีในการพัฒนางาน ซึ่งจะช่วยให้เกดิพลังรว่มของบุคลากร

ในการสรา้งสรรคผ์ลงานให้กับองคก์รเพื่อยกระดับคุณภาพของระบบบรหิารจดัการองค์กรให้มีความพร้อมในกา้วสู่

ความเป็นเลิศ ต่อไป 
 

12. วัตถุประสงค์โครงการ 

12.1  เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักในการเสริมสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร    

12.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับการใช้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

           12.3 เพือ่ให้บุคลากรได้เรยีนรูแ้นวปฏิบัติทีด่ีในการพัฒนางาน 
 

13.กลุ่มเป้าหมาย (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    บุคลากรสายวชิาการ........40........คน.             บุคลากรสายสนับสนุน.....12...คน. 

     ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป             คน.            นสิิต  ......................................คน 

14. ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ เดอืน มกราคม 2563 – มถิุนายน พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น     6        เดอืน 

15.ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ เพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสมัพันธ์หลักสูตรและคณะให้เป็นที่รู้จักกับบุคคล/

หน่วยงานภายนอก อันจะส่งผลท าให้มีผู้สนใจในการเขา้ศกึษาต่อในหลักสูตรตา่งๆของคณะพยาบาลศาสตรเ์พิ่มมาก

ขึน้ 
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16. แผนด าเนินงาน (PDCA) 
    

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค 

62 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

63 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

9. จัดท าโครงการ 

10. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

3. บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม 

4. ศกึษาดูงาน 

        

25-28 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

9. ประเมินผลโครงการ 

10. สรุปโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1.  วเิคราะห์ผลการประเมิน  

2. วางแผนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การจัดท าโครงการในคร้ังตอ่ไป 

            

 

  

 

 

 

 

 

 


