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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมี  

ส่วนร่วมของผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื ่อมโยง  

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั ้งการกำหนดแนวทางการติ ดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ประกอบด้วย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม จำนวน 6 โครงการ 

                                                                                   

                                                       
                                                      (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จาก

ประกาศในราชกิจจานุเบกษามหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาเปลี ่ยนชื ่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเย า

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยแต่เดิมในปีพ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา ได้จัดตั ้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นอีก 1 สำนักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โดยเปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 

2546 และต่อมาปีพ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกสำนักวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้จัดตั้งแยกเป็น 2 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชา

เภสัชศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการขอรับรองจัดตั ้งเป็นสถาบันการศึกษาการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้นใหม่ต่อสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

เมื่อวันที ่15 กันยายน 2549 ต่อมามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สภามหาวิทยาลัย

นเรศวร ได้มมีตใิห้ใชชื้่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

ในปีการศึกษา 2563  คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการผลิต และพัฒนาการจัดการศึกษา

ทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมีการ

จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (2) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และในปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของคณะผ่านกระบวนการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรว่า “มุ ่งสู ่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับ

มาตรฐานสากล” ซึ่งได้ถูกนำมากำหนดเป็นทิศทางสำคัญของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะฯ พ.ศ.2564-2570 ซึ ่งมีการกำหนดพันธกิจไว้ 5 ด้าน ซึ ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 (2) พันธกิจด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) 

พันธกิจด้านการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล  

การบริการที่สำคัญของคณะพยาบาลศาสตร์ประกอบด้วย ด้านการวิจัย มีแนวทางและวิธีการ

ให้บริการ โดยมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน ให้ขับเคลื่อนนโยบายระดับพืน้ที่ในด้านสุขภาพ ด้านการบริการวิชาการ มีแนวทางการให้บริการ

วิชาการตามความต้องการของชุมชนและให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร มีการจัดตั้งศูนย์

การศึกษาต่อเนื ่องทางการพยาบาลจัดฝึกอบรมองค์ความรู ้ด้านการพยาบาลเพื ่อสร้ างรายได้ 

ตอบสนองการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ในเขตบริการสุขภาพ ยกระดับคุณภาพ
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งานวิจัย เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพการเรียนการสอน สร้างงานวิจัยที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กับยุทธศาสตร์ชาติในมิติยุทธศาสตร์เชิงประเด็นเฉพาะ (Agenda-based Strategy) และมิติยุทธศาสตร์เชิงพืน้ที่ 

(Area- based Strategy) พัฒนากลุ่มวิจัย (research clusters) ภายในคณะ/มหาวิทยาลัยและระหว่างสถาบัน 

สนับสนุน/จัดให้มีการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการช่วยเหลือการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 

รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง  

 

จำนวนหลักสูตร 

 คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 

 

จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ 

 คณะพยาบาลศาสตร์มจีำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 48 คน แบ่งเป็น 

 1. อาจารย์   จำนวน 25 คน 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์  จำนวน 14 คน 

หมายเหตุ : ลาศึกษาต่อ 9 คน 
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1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์  
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1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะพยาบาลศาสตร์) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริมศักยภาพคน 2. การสรา้งงานวิจัย

และนวัตกรรม และการ

เป็นผู้นำด้านวิชาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สงัคม และประเทศ 

4. การเสรมิสร้าง
ส่งเสรมิการทำนบุำรุง

ศิลปวัฒนธรรมให้
ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล 

6.การบรหิารที่มีประสิทธภิาพ

และโปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวทิยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

2. นิสิตมีทักษะการเป็นนวัตกรรม/มี

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 

3. นิสิตมีสุขภาพจิตในระดับด ี

การเข้าสู่ University 

Ranking  

 

การสรา้งรายไดใ้ห้ชุมชน 1. สร้างความ

ตระหนักและปลูกฝัง

ความเป็นไทย 

2. มีการสรา้งมูลค่า

จากภูมิปญัญาดา้น

สุขภาพ 

มีระบบการสนับสนุนการพัฒนา

ความเป็นสากล/นานาชาต ิ

1. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ระบบการบรหิารจัดการ 

3. การเป็นองคก์รธรรมาภิบาล 

4. ระดับคะแนน UI Green 

เป้าหมาย

คณะ ปี 64  

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากลและ

มาตรฐานวิชาชีพ 

2. บัณฑิตมีความพร้อมในการ

ประกอบอาชีพ 

สถาบันการศึกษาอยู่ใน

กลุ่มที่ไดรั้บการรับรอง

ในระดับ 5  ป ี

มี Signature Product เพื่อการ

สรา้งคุณภาพชีวติใหก้ับชุมชน  

มบีรกิาร/ผลิตภัณฑ์

ทางวัฒนธรรม/ภูมิ

ปัญญาดา้นสุขภาพ  

1. มีการแลกเปลี่ยน นิสิต/ 

อาจารย์กับสถาบัน 

การศึกษาต่างประเทศ 

2. มีการสรา้งความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ 

1. มีการใช ้R2R / แนวปฏิบัติใน

การปรับปรุงระบบการทำงาน 

2. ผ่านการประเมิน UI Green 

3. มีการบรหิารงานด้วย 

หลักธรรมาภิบาล  
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ 2564 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะพยาบาลศาสตร ์   

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านการจัดการ

เรียนการสอน) 

13 3,572,000 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสิต) 

3 142,000 

3. โครงการด้านการสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางด้าน

วิชาการ 

2 1,200,000 

4. โครงการด้านการบรกิารวชิาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

7 510,000 

5. โครงการด้านการเสรมิสรา้งและ

ส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

1 60,000 

6. โครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนา

ความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

4 920,000 

7. โครงการด้านการบรหิารทีม่ี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

6 750,000 

รวมท้ังสิ้น 36 7,154,000 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการคณะพยาบาลศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรยีนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการฝกึภาคปฏิบัตขิองนิสติสาขา

พยาบาลศาสตร์ ประจำปกีารศึกษา 

2563 

ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย 2,000,000 ต.ค.63-ก.ย.64 

2 โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงาน

วชิาการและนวัตกรรมในการประชุม

วชิาการระดับชาติ/นานาชาติของนสิิต 

1)การเตรียมความพร้อมในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

2) นทิรรศการนวัตกรรมสุขภาพ 

นสิิตพยาบาลศาสตร์ 

3)เข้าร่วมการนำเสนอ 

ผลงานวจิัยและนวัตกรรมในที่ประชุม

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

ดร.วมิลทิพย์ พวง 

เข้ม 

 

 

 

50,000 

 

48,000 

 

52,000 

 

 

 

 

ก.พ.64 

 

พ.ค.64 

 

ก.ค. - ส.ค.64 

 

 

3 โครงการจัดสอบประมวลความรู้

ความสามารถทางการพยาบาลและ

พัฒนาคลังข้อสอบ 

ผศ.พัชรินทร์  ไชยบาล 200,000 พ.ย.63-ม.ีค.64 

4 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดทำ

ผลงานวชิาการ หนังสือ ตำราและสื่อ

การสอน 

ดร.จุฑามาศ   ผลมาก 150,000 เม.ย.-ส.ค.64 

5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2565 

ผศ.วรัทยา  กุลนิธิชัย 200,000 เม.ย.-ส.ค.64 

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

Non degree 

ผศ.วรัทยา  กุลนิธิชัย

และ ดร.วยิะดา   

รัตนสุวรรณ 

10,000 เม.ย.-ส.ค.64 

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้น 

Faculty  practice 

ผศ.วรัทยา  กุลนิธิชัย

และดร.วยิะดา   

รัตนสุวรรณ 

20,000 เม.ย.-ธ.ค.64 

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะชัน้ปีและ

สมรรถนะวิชาชพี 

 

 

ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล 150,000 เม.ย.-ส.ค.64 
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โครงการตามแผนปฏิบตัิการคณะพยาบาลศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรยีนการสอน)(ต่อ) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

9 โครงการสัมมนาอาจารย์ อาจารย์พ่ี

เลีย้ง และฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ผศ.วรัทยา  กุลนิธิชัย 250,000 เม.ย.-ส.ค.64 

10 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้า

สู่วชิาชีพ 

อ.ศุภลักษณ์   อยู่ยอด 100,000 พฤษภาคม 64 

11 โครงการพัฒนาอาจารย์ดา้นการเรียน

การสอน 

ผศ.วรัทยา  กุลนิธิชัย 42,000 เม.ย.-ส.ค.64 

12 โครงการ “เตรียมความพร้อมในการ 

รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการ

พยาบาล” 

ดร.วยิะดา    

รัตนสุวรรณ 

200,000 เม.ย.-ส.ค.64 

13 โครงการเตรียมความพร้อมในการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา 

AUN QA 

ผศ.พัชรินทร์    

ไชยบาล  

 

100,000 เม.ย.-ส.ค.64 

รวมงบประมาณ 3,572,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการคณะพยาบาลศาสตร์ 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสติ) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วชิาชีพพยาบาล 
1)  มอบหมวกและดวงประทปี  

2) พธีิสำเร็จการศึกษา 

3) ปฐมนิเทศ 

อาจารย์จุฑาพงศ์  

เตชะสืบ 
 
 

15,075 

25,075 

19,850 

 
 

ก.พ.64 

เม.ย.64 

ก.ค.64 

2 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสติ 
1)กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
2)กิจกรรมสุนทรียศาสตร์ 

นักวชิาการศึกษา 

(กิจการนสิิต) 
 

12,000 

20,000 

 

ธ.ค.63 

ม.ีค.64 

3 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร ศษิย์เก่า 

ศษิย์ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ 
อ.พรธรรมรส   โพธิ 50,000 มคี.-เม.ย.64 

รวมงบประมาณ 142,000 
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โครงการตามแผนปฏิบตัิการคณะพยาบาลศาสตร์ 

3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางดา้นวิชาการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการจัดการความรู้วิจัย ผศ.ดร.พรรณพมิล 

สุขวงษ์ 

700,000 ต.ค.63-ก.ย.64 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิยั 

1) กิจกรรมการสร้างเครอืข่าย 

ความร่วมมือและพัฒนานักวิจัยเพื่อการ

ติพิมพ์ 

2) กิจกรรมสนับสนุนและสร้างความ

เข้มแข็งนักวจิัยเพื่อการตีพิมพ์ 

ดร.ปาณิสรา  หลีค้วน  

10,000 

 

 

490,000 

 

 

ม.ีค.64 

 

 

เม.ย.64 

รวมงบประมาณ 1,200,000  

 
 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการคณะพยาบาลศาสตร์ 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สงัคม และประเทศ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ 1 คณะ 1 สญัลักษณ์

ความสำเร็จ 

ดร.กฤติพิชญ์ 

ฐิตพิชิญานันท์ 

30,000 ม.ค.-ก.พ. 

2 โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ดร.กฤติพิชญ์  

ฐิตพิชิญานันท์ 

50,000 เม.ย.-ส.ค.64 

3 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา 

Signature Product 

ดร.กฤติพิชญ์  

ฐิตพิชิญานันท์ 

100,000 เม.ย.-ส.ค.64 

4 โครงการ Startup Signature Product ดร.กฤตพิชิญ์  

ฐิตพิชิญานันท์ 

50,000 เม.ย.-ส.ค.64 

5 โครงการประชุมวิชาการประจำปี ดร.กฤติพิชญ์  

ฐิตพิชิญานันท์ 

100,000 เม.ย.-ส.ค.64 

6 โครงการบริการวิชาการแก่อาจารย์ 

พี่เลีย้งในแหล่งฝึก 

ดร.กฤติพิชญ์  

ฐิตพิชิญานันท์ 

90,000 เม.ย.-ส.ค.64 

7 โครงการบูรณาการบริการวิชาการ กับ

การเรียนการสอน 

ดร.กฤติพิชญ์  

ฐิตพิชิญานันท์ 

90,000 เม.ย.-ส.ค.64 

รวมงบประมาณ 510,000  
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โครงการตามแผนปฏิบตัิการคณะพยาบาลศาสตร์ 

5. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1)ภูมิปัญญาด้านสุขภาพในการดูแล

ผู้สูงอายุในชุมชน 

2)ของเล่นเด็กกับภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

3) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดว้ยภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น  

นางวไิลพร  

กาเชียงราย 
 

 

30,000 

15,000 

15,000 

 

 
ธ.ค.63 

พ.ค.64 

ก.ค.64 

รวมงบประมาณ 60,000  

 

 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการคณะพยาบาลศาสตร์ 

6. โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเปน็สากลหรอืนานาชาติ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกบั

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

1) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

2)โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสติ

และบุคลากรท้ัง Inbound และ 

Outbound (ครู 1 นิสติ  4) 

ดร.สุทธิดา  

พงษ์พันธ์งาม 

650,000 ก.พ.-ก.ค. 

2 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ

อาจารย์  
ดร.วมิลทิพย์     

พวงเข้ม 
50,000 พ.ค.-ส.ค.64 

3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน 
นักวชิาการศึกษา 

(กิจการนสิิต) 
20,000 พ.ค..-ส.ค.64 

4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ

นสิิต 4 ชัน้ปี 
อ.เนตรนภา     

ขวัญยนื 
200,000 พ.ค.-ส.ค.64 

รวมงบประมาณ 920,000  
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โครงการตามแผนปฏิบตัิการคณะพยาบาลศาสตร์ 

7. โครงการด้านการบริหารท่ีมีประสิทธภิาพและโปรง่ใส 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการศกึษาดูงาน นางรัตนา ทาสิทธ์ิ  500,000 พ.ค.-ม.ิย. 

2 โครงการสรุปผลการดำเนนิงาน การ

ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำ

แผนปฏิบัตกิาร ปงีบประมาณ 2565  

น.ส.ลานนา  

หมื่นจันทร์ 

200,000 ก.ค.-ก.ย. 

 

3 โครงการวันสถาปนาคณะ น.ส.กัลยกร รับงาน 50,000 ก.ย. 

4 โครงการพัฒนาการบริหารและ

ดำเนนิงานตามเกณฑ์ EdPex 

1)เตรียมความพร้อมเพื่อการประกัน

คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 

2)การพัฒนาการบริหารงานตามเกณฑ์ 

ดร.กฤติพิชญ์ 

ฐิตพิชิญานันท์ 

 

 

47,500 

 

52,500 

 

 

ก.พ.64 

 

ส.ค.64 

5 โครงการ Nurse UP Green 

1)การเตรียมความพร้อมในการประเมิน

สำนักงานท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

2)การจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมิน

ตนเองด้านสำนักงานสีเขียวของกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

3) Pre-audit สำนักงานสเีขียว 

4) รับการตรวจประเมินจาก

คณะกรรมการภายนอก 

อาจารย์แสงเดอืน 

วงศ์ใหญ่ และ 

นางนงเยาว ์

 เฉพาะธรรม 

 

23,050 

 

7,850 

 

 

7,850 
 

      13,250 

 

ม.ค.64 

 

ม.ีค.64 

 

 

ม.ิย.64 
 

ก.ค.64 

6 โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารจัดทำ

ผลงานวชิาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งท่ี

สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนนุ 

ดร.วยิะดา   

รัตนสุวรรณ และนาย

พลาวัน  สรรพานชิ 

100,000 ส.ค.64 

รวมงบประมาณ 750,00  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อให ้ทราบถ ึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงาน

เพ ื ่ อพ ัฒนามหาว ิทยาล ั ย ให ้ เ จร ิญก ้ าวหน ้ าและบรรล ุ ว ิ ส ั ยท ัศน ์ ของอธ ิ ก ารบด ีต ่ อ ไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลผลการดำเนินงานทั ้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน 

และการ เบ ิ กจ ่ าย งบประมาณของท ุ กหน ่ วย งาน ในมหาว ิทยาล ั ยพะ เย า  เพ ื ่ อ เสนอต่ อ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

  

 



 

 
 

  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

นำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้วัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
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3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 

มีนาคม 2564 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 

               ซ ึ ่ ง ก ร ะบ ว น ก าร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ท ั ้ ง หม ด  จ ะป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ผ ่ า น ร ะบ บ ก าร จ ั ด การ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ    

 

.......................................... 
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