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แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หมุดหมายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
ตอบสนองตัวชี้วัดสภาการพยาบาล/AUN QA/EdPEX/ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด  7  8  9  10  11  12  13  14  16  17  20  22  23  (สภาการพยาบาล)   
ตัวชี้วัด  TSU 02  03  05  06  07  08  22(มหาวิทยาลัย/คำรับรอง) 

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

ภายใน 
งบประมา

ณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566 

หลักสูตรมีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้พื่อสร้าง
บัณฑิต
พยาบาลที่มี
ความรู้ 
คุณลักษณะ 
และทักษะใน
การสร้าง
นวัตกรรม
สังคม หรือ
ผู้ประกอบการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักสูตรที่เน้น
ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคม
หรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- ประชุมพิจารณา
ปรับปรุงระบบ
และกลไกการ
บริหารหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
และจัดทำคู่มือ
บริหารหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 
2566 

26-27 ธ.ค. 
2565 

10,000   - รองวิชาการฯ 
- คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- ประชุมคณาจารย์
วิพากษ์หลักสูตร
และสร้างความ
เข้าใจหลักสูตร 

9 ม.ค. 
2566 

4,000   - คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

- ออกแบบจัดการ
เรียนการสอน 
มคอ.3 - 4 

มี.ค. 2566 6,000   อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

โครงการพัฒนาการ นิสิตใหมมี่ - ร้อยละ - นักเรียนชั้น - การเปิดบ้าน ต.ต. 2565 10,000   - คณะกรรมการ



2 
 

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

ภายใน 
งบประมา

ณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

สื่อสารประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเพื่อการรับนิสิต
ใหม่ 

คุณสมบัติตาม
เป้าหมาย 

ความสำเร็จ
ในการรับ
นิสิตตาม
เป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

- ผู้ปกครอง 
- ครูแนะแนว 
- ผู้สนใจ 

พยาบาลและ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

- จัดทำสื่อการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– ก.ย. 
2566 

คัดเลือกและรับ
นิสิต 
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โครงการ 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

ภายใน 
งบประมา

ณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรและการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

- เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
หลักสูตร 

- การพัฒนา
องค์ความรู้
และการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน
และทักษะที่
จำเป็น
สำหรับการ
สอน 

- มีระบบและ
กลไกการ
บริหาร
จัดการ
หลักสูตรที่มี
มาตรฐาน 

- มีแผนการจัด
การศึกษาทุก
ชั้นปี ตลอด
หลักสูตร 

- มีระบบการ
จัดการความ
เสี่ยงและการ
ดูแลความ
ปลอดภัยของ
นิสิต 
 

- นิสิต ปี 1 -4 
- อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

- บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- ทบทวน/
ปรับปรุงระบบ
และกลไกการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรให้มี
มาตรฐาน 

- จัดทำแนว
ปฏิบัติการ
บริหารหลักสูตร 
การจัดการเรียน
การสอน การ
ประเมินผล 

- 19 ธ.ค. 
2566 

- 16 ม.ค. 
2566 

- 20 ก.พ. 
2566 

2,400   - รองวิชาการฯ 
- คณะกรรมการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- นิสิต ปี 1 -4 
- อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

- ประเมินการ
สอนของ
อาจารย์โดย
นิสิต/อาจารย์ 

พ.ย. 2565 
- พ.ค. 
2566 

ไม่ใช้
งบประมา
ณ 

  - คณะกรรมการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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โครงการ 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

ภายใน 
งบประมา

ณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

  - ความพึง
พอใจของ
นิสิตและ
บัณฑิต 

- ความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

- ร้อยละของ
อาจารย์ได้
คะแนน
ประเมินการ
สอนในระดับดี
มาก (คะแนน
4.51 ขึ้นไป) 

- นิสิต ปี 1 -4 
 

- จัดประเมินผล
การจัดการเรียน
การสอน/
สมรรถนะนิสิต/
การดำเนินงาน
ของหลักสูตรแต่
ละชั้นปี 

เม.ย. – 
พ.ค. 2566 

ไม่ใช้
งบประมา
ณ 

  - คณะกรรมการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

- บุคลากรสาย
สนับสนุน 

สัมมนาอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

18-19 
พ.ค. 2566 

40,000   - คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 



5 
 

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

ภายใน 
งบประมา

ณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการเตรียมความ
พร้อมในการรับรอง
สถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์จากสภา
การพยาบาล 

คณะผ่าน
เกณฑ์การ
รับรอง
สถาบัน 

- ระยะเวลาการ
รับรอง 3 ปี
ขึ้นไป 

บุคลากรคณะทุก
คน 

- ประชุมทำ
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
SAR 

- จัดทำเล่ม
รายงาน 

- ค่าธรรมเนียม
และการตรวจ
เยี่ยม 

- รับการตรวจ
เยี่ยม 

- พ.ย. – 
ธ.ค.  
2565  

 
- ม.ค. 
2566 

- ม.ค. 
2566 
 

- เม.ย. 
2566 

   - คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

โครงการเตรียมความ
พร้อมในการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา AUN QA 

เพ่ือเตรียม
ความพร้อม
ในการ
ประเมิน 
AUN-QA 

มีคะแนน
ประเมิน 
AUN-QA ตาม
เป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการ
ประเมิน 
ผู้บริหาร และ
บุคลากรทุกคน 

-ประสาน
คณะกรรมการ 
-เตรียมเอกสาร
และสถานที่ 
-มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

ก.ค. 2566    คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะนิสิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ สมรรถนะ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
สังคมและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

- นิสิตมี
สมรรถนะ
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ 
 

- ร้อยละของ
นิสิตได้รับ
การเตรียม
ความรู้และ
ทักษะปฏิบัติ
เพ่ือเกิดความ
พร้อมก่อนขึ้น
ชั้นคลินิก 
ร้อยละ 100 

-  

- นิสิตชั้นปีที่ 2-4 - การเตรียมความ
พร้อมความรู้และ
ทักษะปฏิบัติ
ก่อนขึ้นชั้นคลินิก 

- การประชุม
ประสานความ
ร่วมมือการ
จัดการเรียนการ
สอนระหว่าง
คณะกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติในคลินิก
และชุมชน 

- การสอบ OSCE 
- จัดทำคู่มือ
อาจารย์/นิสิต 

- ก.พ. 66 
- ส.ค. 66 

100,000   - คณะกรรมการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

- อาจารย์ผู้สอน
ทุกกลุ่มวิชา 

- การสอน
ภาคปฏิบัติโดย
อาจารย์พ่ีเลี้ยง 

- ต.ค.
2565-
ก.ย.
2566 

50,000 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

    - การจัดบรรยาย
พิเศษโดย
ผู้เชี่ยวชาญแก่
นิสิต 

- ต.ค.
2565-
ก.ย.
2566 

20,000    

 - นิสิตมีความรู้
และ
สมรรถนะใน
การสร้าง
นวัตกรรม
หรือการเป็น
ผู้ 
ประกอบการ 

- ร้อยละของ
นิสิตที่มี
ผลงานด้าน
นวัตกรรม
สังคม 

- จำนวน
รางวัลด้าน
นวัตกรรม
สังคมของ
นิสิต 

- นิสิตชั้นปีที่ 1-4 - การสร้างเสริม
ผลงานด้าน
นวัตกรรมสังคม 

- การเตรียมความ
พร้อมในการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

- นิทรรศการ
นวัตกรรมสังคม 

- การเข้าร่วม
นำเสนอ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในท่ี
ประชุม 

- ม.ค. - 
ก.ย.
2566 

10,000   - คณะทำงาน
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน
นวัตกรรมเพ่ือ
สังคม 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการเตรียมความ
พร้อมในการสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

- นิสิตชั้นปีที่ 
4 พร้อมใน
การสอบข้ึน
ทะเบียน
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพ 

- ร้อยละของนิสติ
ที่สอบผ่าน
ประมวลความรู้
ทุกวิชาในครั้ง
แรกร้อยละ
ของผู้สอบ
ความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนและ
รับใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาลและ
การผดุงครรภ์
ผ่านในปีแรก 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิสิต ปี 4 - เตรียมชุดข้อสอบ
ประมวลความรู้ 

ต.ค. - 
พ.ย. 2565 

4,000   - คณะกรรมการ
เตรียมความ
พร้อมฯ 

- อาจารย์ทุกกลุ่ม
วิชา 
 

- การจัดสอบ
ประมวลความรู้ฯ 

13-17 
มี.ค. 66 

6,000   

- การเสริมความรู้
และสร้างพลังใจ
สู่การ
เตรียมพร้อมการ
สอบความรู้ขอ
ขึ้นทะเบียนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ก.พ. – 
10 มี.ค. 
66 

20,000   
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนรู้  

- เพ่ือพัฒนานิสิตให้มี
แนวคิดในการสร้าง
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลเพ่ือสุข
ภาวะสังคมหรือการ
เป็นผู้ประกอบการ 

- พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา
รองรับการจัด
การศึกษาใน
หลักสูตร (รายวิชา
ออนไลน์  
Metaverse) 

อาจารย์
เพ่ิมพูน
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอนที่
ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม
ทางการ
พยาบาล 
 

- จำนวน
อาจารย์ที่
ได้รับการ
พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอนที่
ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม
ทางการ
พยาบาล 
- จำนวน
นวัตกรรม
ทางการ
พยาบาลที่เกิด
จาก
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 
 

- อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 25 คน 

- นักวิชาการ 
- นักวิชาชีพ 

- จัดบรรยาย
พิเศษ “การ
จัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้
เกิดนวัตกรรม
ทางการ
พยาบาลและ
การเป็น
ผู้ประกอบการ” 

- จัดบรรยาย
พิเศษ “อาจารย์
กับการพัฒนา 
soft skills” 

ม.ค. 66 5,500   - คณะกรรมการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

- การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการ
เรียนการสอน
ด้วย SBL 

ก.พ. - 
เม.ย. 66 

5,000   - คณะกรรมการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

   - อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 25 คน 

- นักวิชาการ 
นักวิชาชีพ 

- การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนารายวิชา
ออนไลน์ และ 
Metaverse 

    - คณะกรรมการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

   - อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 25 คน 
 

- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “ทักษะ
การสอนการ
พยาบาล
พ้ืนฐาน” และ  
“การเขียน
แผนการสอน/
เอกสารประกอบ
คำสอน” 

ก.พ. - 
เม.ย. 66 

10,000   
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ตาม
มาตรฐาน Thailand 
PSF ของสมาคม
เครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

อาจารย์ที่
ได้รับการ
เตรียมพร้อม
เข้าสู่การ
พัฒนาตาม
กรอบ
มาตรฐาน
วิชาชีพด้าน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการ
สอน 
(Thailand 
PSF) 

อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 25 คน 

- โครงการระยะที่ 
1 จัดบรรยาย
พิเศษ “กรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการสอน 
(Thailand 
PSF)”  

1 วัน     - คณะกรรมการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการพัฒนา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

หลักสูตร
ประกาศนีย 
บัตร ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2566 ที่
รองรับความ
ต้องการของ
สังคม ให้
สอดคล้องกับ
โครงสร้าง
ประชากรที่มี
การ
เปลี่ยนแปลง 
ในการพัฒนา
ความรู้ให้กับ
ประชาชน
ภาคใต้ ผ่าน
ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน
ภายนอก 

- มีหลักสูตร
ระยะสั้น 
(Non-
Degree) 1 
หลักสูตร  

พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้ 

- สำรวจความ
ต้องการของ
ลูกค้า 

- ประชุมร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก (อบจ 
พัทลุง) 

- ประชุมจัดทำ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2566 

ต.ค. 2566 
– เม.ย. 
2566 

10,000   คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2566 

- จำนวนผู้เรียน
หลักสตูร
ต่อเนื่อง 
[ประกาศนียบั
ตร] 

- จำนวนผู้เรียน
หลักสตูร
ต่อเนื่อง 
[ประกาศนีย 
บัตร Non-
degree] 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการบูรณาการเพ่ือ
เสริมสร้างนิสิตให้มี
คุณลักษณะพึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

พัฒนานิสิต
ตามอัตลักษณ์
ของคณะ และ
มีทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

- ร้อยละของ
นิสิตทีม่ีงาน
ทำ/ประกอบ
อาชีพภายใน 
1 ปี ร้อยละ 
100 

- จำนวน
กิจกรรมที่
ได้รับการยก
ย่อง …. 

- จำนวนนิสิต
ที่นำเสนอ
ผลงานใน
ระดับ
นานาชาติ … 

- ร้อยละของ
นิสิตสอบ
ผ่าน
สมรรถนะ IT 
ร้อยละ 100 

-  

นิสิต ปี 2 - พิธีรับหมวก ม.ค. 2566 30,000   - คณะกรรมการ
พัฒนานิสิต 

   
นิสิต ปี 4 - ปัจฉิมนิเทศและ

รับขีดหมวก 
พ.ค. 2566 30,000    

นิสิต ปี 1 - ปฐมนิเทศนิสิต
ใหมแ่ละประชุม
ผู้ปกครอง 

ก.ค. 2566 4,000    
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการดูแลนิสิตที่มี
ปัญหาการเรียนและ
ทักษะการใช้ชีวิต 

นิสิตสามารถ
พัฒนาการ
ดำเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
และแก้ปัญหา
ได้อย่าง
เหมาะสม 

- จำนวนนิสิต
ทีป่ัญหา
ได้รับการ
แก้ปัญหา 
ร้อยละ 100 

นิสิต ปี 1-4 - แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาและ 
แต่งตั้งอาจารย์
ประจำชั้น 

- พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ก.ค. 2566 ไม่ใช้
งบประมาณ 

  - คณะกรรมการ
พัฒนานิสิต 

- อาจารย์ที่
ปรึกษา 

- อาจารย์ประจำ
ชั้น 

- บริการคลินิกให้
การปรึกษา 

- ต.ค. 
2565 - 
ก.ย. 
2566 

6,000 

- กิจกรรมคณบดี 
ผู้บริหาร อาจารย์
ที่ปรึกษาพบนิสิต
แต่ละชั้นปี 

พ.ย. 2565 
ก.ค. 2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- กิจกรรม Home 
room 

ต.ค. 2565 
- ก.ย. 
2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- การจัดสรร
ทุนการศึกษา 

ส.ค. 2566 ไม่ใช้
งบประมาณ 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการจัดตั้งชมรม
ศิษย์เก่า คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

- จัดตั้ง Nurse 
TSU 
Alumni 

- ส่งเสริม
ความสามัคคี 
ผูกพัน
ระหว่างศิษย์
เก่าและคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนศิษย์
เก่า 

บัณฑิตรุ่น 1 โครงการศิษย์เก่า
สัมพันธ์ งานวันคืน
สู่เหย้า 

มี.ค. 2566 20,000   - คณะกรรมการ
พัฒนานิสิต 

- คณะกรรมการ
ชมรมศิษย์เก่า 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และชุมชนที่คัด
สรร เพ่ือให้มีมาตรฐาน 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ได้ตามกำหนดของ
วิชาชีพ 

แหล่งฝึก
ปฏิบัติมี
ประสิทธิภาพ
ในการเป็น
แหล่งเรียนรู้
ได้ตามกำหนด
ของวิชาชีพ 

- แหล่งฝึก
ปฏิบัติการ
พยาบาล
ได้รับการ
รับรองตาม
เกณฑ์ประกัน
คุณภาพ ร้อย
ละ 100 

- พยาบาล
วิชาชีพที่ทำ
หน้าที่
อาจารย์
พิเศษสอน
ภาคปฏิบัติ 
(พยาบาลพ่ี
เลี้ยง) ทุกคน
ผ่านหลักสูตร
การสอนฯ 
ร้อยละ 100 
 

 
 

พยาบาลพ่ีเลี้ยงใน
คลินิกและชุมชน 

- ทำแผนจัดการ
ความเสี่ยงที่มี
ผลต่อการจัด
ประสบการณ์
การฝึกปฏิบัติ 

พ.ย. 2565 ไม่ใช้
งบประมาณ 

  - คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร - การพัฒนา

ศักยภาพ
พยาบาลพ่ีเลี้ยง
ด้านเทคนิคการ
สอนทางคลินิก 
(Up skill) 

เม.ย. - 
มิ.ย. 2566 

15,000   

- ประชุมประสาน
ความร่วมมือ
การจัดการเรียน
การสอนระหว่าง
คณะกับแหล่ง
ฝึกปฏิบัติใน
คลินิกและชุมชน 

 

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

10,000   
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ทางการพยาบาล
ตึกใหม่และอุปกรณ์
การศึกษาให้เพียงพอและ
ตอบสนองการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีปัจจัยเอื้อต่อ
การเรียนรู้
เพียงพอ
เหมาะสม 

- ผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจด้าน
สิ่งสนับสนุน 
ไม่น้อยกว่า 
4.5 
-  

- นิสิต 
- อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

- ผู้ใช้บริการทั่วไ 

- จัดระบบการ
บริหารจัดการ 

- จัดอุปกรณ์
การศึกษาให้
เพียงพอ 

    
 
 
 
 
9,257,000 
(ครุภัณฑ์) 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
ศูนย์การเรียนรู้
ทางการ
พยาบาล 
 

(1) ครุภัณฑ ์
(ตู้เก็บ ชุดฝึกเดิน 
เครื่องวัด BP) 

(2) หุ่นฝึก
ปฏิบัติการ
พยาบาล  (หุ่น 
HAl ฝึกคลอด, 
หุ่น HAL ทารก
แรกเกิด, หุ่นเด็ก
ฝึก CPR,) 

ธ.ค. 2565  

(3) วัสดุ
การแพทย์สำหรับ
การเรียนการสอน
และโครงการ
เตรียมความ
พร้อม 

 

ธ.ค. 2565 100,000   -  
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการอบรมการใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง
สำหรับนักวิชาชีพและ
นักวิชาการ 
 

นักวิชาชีพ
และ
นักวิชาการ
ได้รับการ
เตรียมความ
พร้อมด้านการ
ใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริง 

จำนวนนัก
วิชาชีพและ
นักวิชาการท่ี
ได้รับการ
อบรม 

- นักวิชาชีพ 
- นักวิชาการ 
อาจารย์ประจำ 

- การอบรมการใช้
เทคโนโลยี
เสมือนจริง
สำหรับนัก
วิชาชีพและ
นักวิชาการ 

การศึกษาดูงาน 

ก.พ. 2566 2,000   - คณะกรรมการ
ศูนย์การเรียนรู้
ทางการ
พยาบาล 

-  
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและส่งเสริม
กตัญญู 

- มีระบบและ
กลไกทำนุ
บำรุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
และ/หรือ
ภูมิปัญญา
ไทย 

- บูรณาการ
ศิลปะ 
วัฒนธรรมสู่
การเรียน
การสอนและ
บริการ
วิชาการ 

- จำนวน
รายวิชาที่
บูรณาการ
ความรู้ด้าน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- นิสิต ชั้นปี 1-4 
- อาจารย์ 
- บุคลากร 

- ทำแผนพัฒนา
โครงการอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ส่งเสริมกตัญญู 

พ.ย. 2565 ไม่ใช้
งบประมาณ 

  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- บูรณาการการ
เรียนการสอน
(รายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ) สู่
งานบริการ
วิชาการ :  

ม.ค. -เม.ย. 
2566 

2,500   - คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้สอน 

กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ 
- วันสถาปนา
คณะฯ 

 
 

มี.ค. 2566 1,500    

โครงการบูรณาการ รายวิชามีการ ร้อยละของ - นิสิต ชั้นปี 1-4 - บูรณาการการ     - คณะกรรมการ
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายได้ อ่ืน 

ความรู้ทักษะจาก
รายวิชาสู่การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ถ่ายทอด
ความรู้สู่
ชุมชน 

รายวิชาที่มี
การบูรณาการ
กับงานบริการ
วิชาการ 

- อาจารย์ 
บุคลากร 

เรียนการสอน
กับบริการ
วิชาการ 

บริการวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมุดหมายที่ 2  สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อ่ืน 

2.1 องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนา
ระบบงานวิจัยให้
มีประสิทธิภาพ 

1) จำนวน
โครงการวิจัยที่
ดำเนินการในพ้ืนที่
นวัตกรรมสังคม (TSU 
Social Innovation 
Polis)  
เช่น 
• Songkhla 
Hinterland 
• Sattingpra 
Peninsula Polis 
• Phatthalung 
Polis 
• Wetland Polis 
• Bangkok Polis 
จำนวน 2 โครงการ 
2) จำนวนพื้นที่มีการ
ดำเนินการวิจัยเพื่อ

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน  

1. กิจกรรมพัฒนา
บทบาทและหน้าที่
ของงานวิจัย 
นวัตกรรมและชุมชน
สัมพันธ์ 
 
2. กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก 
 

พ.ย. 65 20,000 
บาท 

 

  คณะกรรมการ
วิจัย 
นวัตกรรม 
บริการ
วิชาการและ
ชุมชนสัมพันธ์ 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อ่ืน 

สร้างพ้ืนที่นวัตกรรม
สังคม จำนวน 5 พื้นที่ 
3) จำนวนผลงานวิจัย
จากรายวิชาการวิจัย
และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
8 ชิ้นงาน 

โครงการบูรณาการ
งานวิจัยจากการ
เรียนการสอนสู่
บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือนำ
ผลการวิจัยสู่การ
ให้บริการวิชาการ
แก่ประชาชน 

ได้นำผลการวิจัยสู่การ
บริการวิชาการแก่
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตพยาบาล 1. กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

พ.ย. 65 100,000 
บาท 

  คณะกรรมการ
วิจัย 
นวัตกรรม 
บริการ
วิชาการและ
ชุมชนสัมพันธ์ 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อ่ืน 

2.2 เพิ่มผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่/อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติเพื่อใหม้หาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้และ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
สามารถเผยแพร่และ
อ้างอิงในระดับ
นานาชาติ 

เพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพสามารถ
เผยแพร่และอ้างอิง
ในระดับนานาชาต ิ

1)  TSU31 จ ำ น ว น
นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 
ร้อยละ 5 ของบุคลากร 
2) TSU32 ร้อยละของ
นักวิจัยที่ได้รบัเชิญเปน็ 
Guest speaker ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ ร้อยละ 1 
3) TSU37 จำนวน
เงินทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก (SIU05) 1 
ล้านบาท 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนนุ 

1. สร้างพี่เลี้ยงนักวิจัย
ทั้ ง- พัฒ นาศักยภาพ
ภายในและภายนอก
และกิจกรรมวิพากษ์
แผนงานวิจั ย เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโนบาย
รัฐบาลนักวิจัย (รุ่นใหม่ 
รุ่น กลาง  อาวุ โส  นั ก
บริหารจัดการแผนชุด 
โครงการวิจัย) ให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ด้านตามความเหมาะสม   
2 . กิ จ ก รรม  journal 
club 
3. กิจกรรม Research 
Day 
4. กิจกรรม Nursing 
TSU Innovation 
Show cases 
 
 

ม.ค. 66 20,000   คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ ์
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อ่ืน 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
วิจัยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการ
วิจัย 

เพื่อพัฒนาให้
บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพ 

บุคลากรมีศักยภาพใน
การสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนนุ 

กิจกรรม Research 
day 

ม.ค. 66 20,000   คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ ์
 

โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจแก่
นักวิจัย 

เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจ
ให้กับนักวิจัยใน
การทำงานวิจัย 

มีจำนวนนักวิจัยเพิ่มข้ึน บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนนุ 

กิจกรรมสร้างขวัญและ
กำลังใจ โดยจดั
งบประมาณสำหรับ
นักวิจัยที่ตีพิมพ์งานวิจัย
ระดับ TCI และ 
Scopus  
 

ต.ค. 65-ก.ย. 
66 

100,000 
บาท 

  คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ ์
 

โครงการจัดทำ 
proposal bank 
งานวิจยัเพื่อขอรับ
การสนับสนนุจาก 
PMU/แหล่งทุน ตา่ง 
ๆ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถ
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
ขอรับทุนจาก 
PMU/แหล่งทุน 
ต่าง ๆ 
 
 

บุคลากรสามารถสร้าง
งานวิจยัและนวัตกรรม
ได ้

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนนุ 

1. กิจกรรมพัฒนาชุด
โครงการวิจัย 
 
2. กิจกรรมส่งเสริมการ
ท ำ  1  ค ณ ะ  1 
platform 
 

ม.ค. 66 20,000 
บาท 

  คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ ์
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อ่ืน 

2.3 สร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานการวิจยัท่ีมีศกัยภาพรองรบัการนวตักรรมสงัคม ขีดความสามารถด้านการแข่งขนั และการพฒันาท่ียัง่ยืน 
7.โครงการสร้างพื้นที่
พูดคุย (Smart 
Research Space) 
หรือการสร้างความ
ร่วมมือกับผู้ที่
เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
หรือผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยในทุก
ระดับ 
 

เพื่อให้นักวิจัยมี
พื้นที่ในการพูดคุย
เก่ียวข้องกับ
งานวิจยั 

1) มีโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบนิเวศเพื่อ
สนับสนนุการวิจัย   
 
2) การจัดตั้งคลินิกวิจัย 
 
3) ความพึงพอใจใน
การใช้บริการคลินิก 
ร้อยละ 70 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนนุ 

1. สร้างพื้นที่พูดคุย 
(Smart Research 
Space) 
 
2. กิจกรรมพี่เลี้ยง
นักวิจัยประจำเดือน 
  

ต.ค. 65-ก.ย. 
66 

20,000 
บาท 

  คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ ์
 

โครงการคลินิกวิจัย บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนนุ 

ต.ค. 65- 
ก.ย. 66 

20,000 
บาท 

  คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ ์

2.4 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่/อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการสร้าง
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความ

เพื่อส่งเสริมการ
สร้างผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ

TSU34 ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
(TSU05) ร้อยละ 8 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนนุ 

1. สร้างพี่เลี้ยงนักวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก
และกิจกรรมวิพากษ์
แผนงานวิจั ย เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโนบาย

ก.พ. 66 20,000   คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ ์
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อ่ืน 

ต้องการของสังคม
และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในเชงิ
สังคมหรือเชิง
พาณิชย ์
 

สังคมและสามารถ
นำไปใชป้ระโยชน์
ในเชิงสังคมหรือ
เชิงพาณชิย ์

(1) ระดับชาต ิ
(2) ระดับนานาชาต ิ
 
- ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ (TSU06) 
(1) ระดับชาต ิ
(2) ระดับนานาชาต ิ
 
-ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 
(TSU07) 

รั ฐ บ า ล - พั ฒ น า
ศักยภาพนักวิจัย (รุ่น
ใหม่  รุ่นกลาง อาวุโส 
นักบริหารจัดการแผน
ชุด โครงการวิจัย) ให้
เกิดความเชี่ยวชาญใน
แต่ละด้ านตามความ
เหมาะสม   
 
2. กิจกรรม journal 
club 
 
3. กิจกรรม Research 
Day 
 
4. กิจกรรม Nursing 
TSU Innovation 
Show cases 
 

 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
นักวิจัยในการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
เผยแพร่และ 
สร้างสรรคผ์ลงานใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

เพื่อให้นักวิจัยมี
ศักยภาพสามารถ
เผยแพร่และ 
สร้างสรรคผ์ลงานใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

ก.พ. 66 20,000   คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ์ 
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หมุดหมายที่ 3  บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน  

โครงการ 
วตัถปุระสงค์
โครงการ 

ตวัช้ีวดัโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมส าคญั 
ระยะเวลา 

 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อ่ืน 

1.โครงการส่งเสริมการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อให้นักวิจัย
เพิ่มมูลค่าสินค้า
และผลิตภัณฑ์
ด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

-จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ได้รับการต่อยอดและ/หรือ
สร้างมลูค่าเพิ่ม จำนวน 2 
ผลงาน 
- จำนวนเงินจากการนำ
ทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อ
ยอดและ/หรือสร้าง
มูลค่าเพิม่จำนวน 1 ล้าน
บาท 
- จำนวนเงินจากการ 
บริการวิชาการทีไ่ด้รบัจาก 
แหล่งภายนอก จำนวน 1 
ล้านบาท (SIU10) 
- จำนวนสินค้าและบริการใน
พื้นที่ท่ีได้รับการสรา้ง
มูลค่าเพิม่จากการบริการ 
วิชาการ (SIU11) จำนวน 3 
รายการ 
- จำนวนสินค้าและบริการใน
พื้นที่ท่ีได้รับการสรา้ง
มูลค่าเพิม่จากการบริการ
วิชาการ (SIU11)  5 พ้ืนที่ 

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

1. กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิม่มูลค่าสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
 

ช่วงเวลาที่จัด
ตาม
กำหนดการ
ของสวพ. 

20,000 
บาท 

  คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ์ 
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หมุดหมายที่ 4  พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน                      
 

โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อื่น 

1.โครงการสร้าง
งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ดนตรีการ
แสดงและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
สร้างคณุค่าและ
มูลค่าเพิม่ทาง
วัฒนธรรมด้วยแนวคิด 
Cultural Innovation 

เพื่อส่งเสริมการ
สร้างงานวิจัย/งาน
สร้างสรรคด์้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ดนตรี
การแสดงและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
รองรับการสร้าง
คุณค่าและ
มูลค่าเพิม่ทาง
วัฒนธรรมด้วย
แนวคิด Cultural 
Innovation 

TSU51 จำนวนโครงการ
บริการวิชาการหรือการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
สังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ (TSU08) 
จำนวน 2 โครงการ 
 
TSU52 จำนวน
ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรคด์้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 
-จำนวนผลงานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรม 2 
ช้ินงาน 
 
- จำนวนนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ 2 
ช้ินงาน 
 

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

ประชุม/สัมมนาการสร้าง
งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ดนตรีการแสดงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับ
การสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิม่ทางวัฒนธรรม
ด้วยแนวคิด Cultural 
Innovation 

พ.ย 65-ก.ย 
66 

20,000 
บาท 

  คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ์ 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อื่น 

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และสุขภาพ อันส่งผล
ต่อการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

เพื่อให้บุคลากร
พัฒนาองค์ความรู้
และสร้าง
นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและ
สุขภาพ อันส่งผล
ต่อการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 
และคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

มีบุคลากรพัฒนาองค์
ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม
เพื่อเศรษฐกิจ 

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

ประชุม/สัมมนาแนวทาง
การพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ 
อันส่งผลต่อการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

พ.ย 65-ก.ย 
66 

20,000 
บาท 

  คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ์ 

โครงการจดัตั้งศูนย์
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ชุมชน 
- ศิลปะเพื่อสุขภาพ 
- วิทยาศาสตรเ์พื่อ
สุขภาพ 
- วิทยาศาสตรเ์พื่อ
ชุมชน 
- นวัตกรรมการดูแล
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อจัดเก็บข้อมลู
นวัตกรรมเพื่อ
สุขภาพชุมชนและ
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจาก
ต่างคณะ 

มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ชุมชนและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
จากต่างคณะ 

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

ประชุมเครือข่ายความ
ร่วมมือจากภายในและ
ภายนอก 

พ.ย 65-ก.ย 
66 

20,000 
บาท 

  คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ์ 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อื่น 

-  นวัตกรรมพืช
สมุนไพร 
- ศิลปะบำบัดผู้ป่วย  
(ร่วมมือกับ คณะ
พยาบาล คณะวิศวะฯ  
คณะวิทย์ สถาบัน
ทักษิณ  คณะวสก. และ
คณะศลิปกรรม) 
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หมุดหมายที่ 5 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ                       

โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมวดงบประมาณ

ภายใน นอก 
รายได้ อื่น 

โครงการส่งเสริมให้
บุคลากรสร้างโปร
ไฟล์ในระดบัสากล 
เช่น Google 
Scholar, Research 
Gate, Linkin, 
Academia.edu, 
Publons 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีโปร
ไฟล์ในระดบั
สากล 

จำนวนโครงการสง่เสริมให้
บุคลากรสร้างโปรไฟล์ใน
ระดับสากล จำนวน 1 
โครงการ 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนนุ 

ส่งเสริมให้บุคลากรสร้าง
โปรไฟล์ในระดบัสากล 
เช่น Google Scholar, 
Research Gate, 
Linkin, 
Academia.edu, 
Publons 

ต.ค. 65-ก.พ. 
66 

20,000 
บาท 

  งานวิเทศ
สัมพันธ์และ
คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ ์
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หมุดหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

โครงการสร้างสุข
ภาวะบุคลากร 

1.เพื่อดูแลสุขภาพ
บุคลากรให้มี
สุขภาพดีและมี
ความปลอดภัย 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรได้รบัการตรวจ
สุขภาพประจำป ี
2.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วยได้รบัการดูแล
สุขภาพ 
3.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรกลุ่มสุขภาพดี
ได้รับการสร้างเสริม
สุขภาพ 

-อาจารย ์
-บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

1.ตรวจสุขภาพบุคลากร 
2.สร้างเสริมสุขภาพ
บุคลากรตามปัญหา
สุขภาพ 
-กลุ่มป่วย 
-กลุ่มเสี่ยง 
-กลุ่มสุขภาพด ี

ม.ค.-ก.ย.
66 

30,000   คณะกรรมการ
บริหารบุคคล 

 2.เพื่อจัดสวัสดิการ
และการเสริมสร้าง
บรรยากาศการ
ทำงานที่เก้ือหนุน 
3.เพื่อสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร 

1.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อ 
บรรยากาศการทำงาน
เท่ากับ 3.80   
2. ระดับความผูกพันของ
บุคลากรค่าเฉลี่ย 3.80  
(TSU62) 

-อาจารย ์
-บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

1.ระบบสวัสดิการอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนนุ 
2.สร้างบรรยากาศการ
ทำงานที่ด ี
3.ส่งเสริม สนับสนนุการ
ใช้ค่านิยมองค์กรในการ
ทำงาน (TSUCARE) 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย.
66 
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โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

 4.เพื่อยกย่อง เชิด
ชูและประกาศ
เกียรติคุณอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

1.มีกิจกรรมยกย่อง เชิด
ชูอาจารย์อย่างน้อย 5 
ด้าน 
2.มีกิจกรรมยกย่อง เชิด
ชูบุคลากรสายสนบัสนนุ
อย่างน้อย 2 ด้าน 

-อาจารย ์
-บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

1.จัดกิจกรรมยกย่อง เชิด
ชูอาจารย์ดา้นตา่ง ๆ  
-การเรียนการสอน 
-การพัฒนานิสติ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
-การวิจัยและผลงาน
วิชาการ  
-การบริการวิชาการ 
-การทำนบุำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
-การบริหารคณะและ
หลักสูตร 
2.จัดกิจกรรมยกย่อง เชิด
ชูบุคลากรสายสนบัสนนุ
ด้านตา่ง ๆ  
-สนับสนนุการจัดการ
เรียนการสอน 
-สนับสนนุการบริหาร 

ม.ค.-ก.ย.
66 

    

 5.เพื่อพัฒนาและ
สนับสนนุอาจารย์
ให้ได้รับรางวัล
ระดับชาติ/
นานาชาต ิ

ร้อยละ… ของบุคลากร
อาจารย์ที่ได้รบัรางวลั 
(TSU64) (7.3ก-3) 
(SIU13) 
-ระดับชาติ 
-ระดับนานาชาต ิ

-อาจารย ์
 

1.ค้นหา พัฒนา และ
สนับสนนุอาจารย์เพื่อให้
ได้รับรางวลัระดบัชาติ/
นานาชาติดา้นตา่ง ๆ  
-การเรียนการสอน 
-การพัฒนานิสติ/กิจกรรม

ม.ค.-ก.ย.
66 
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โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

 เสริมหลักสูตร 
-การวิจัยและผลงาน
วิชาการ  
-การบริการวิชาการ 
-การทำนบุำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
-การบริหารคณะและ
หลักสูตร 
ด้านอ่ืน ๆ เชน่ ศิษย์เก่า
ดีเด่น รางวัลจากองค์กร
วิชาชีพ 
2.จัดทำ port folio ของ
อาจารย์เพื่อเตรียมพร้อม
ส่งรางวลัระดับชาต/ิ
นานาชาติ  
3.ติดตามข่าวสารการ
ประกวด และส่งอาจารย์
ประกวดเพื่อรับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติจาก
องค์กรต่าง ๆ 
 
 

โครงการพัฒนา
อาจารย์เข้าสู่

1.เพื่อสนับสนนุ
อาจารย์ในการขอ

1.ร้อยละ... ของอาจารย์
ประจำหลักสูตรทีด่ำรง

อาจารย ์
 

1.จัดทำแผนพฒันา
อาจารย์เข้าสู่ตำแหนง่ทาง

เม.ย.66 10,000   คณะกรรมการ
บริหารบุคคล 
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โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

ตำแหน่งทาง
วิชาการและ
ความก้าวหน้าใน
การทำงาน 

กำหนดตำแหน่ง
ทางวชิาการ 
2.เพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าใน
การทำงาน 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
2.ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติขอ
กำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการได้รับการ
ประเมินการสอนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
3.ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติขอ
กำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการสง่ผลงานเพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วิชาการ 
2.จัดอบรมเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
3.จัดอบรมการสร้าง
ผลงานเพื่อส่งขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 
4.กำหนดอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการรับ
การประเมินการสอน 
5.ติดตามและกระตุ้น
อาจารย์ในการจัดทำ
ผลงานเพื่อขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 

โครงการพัฒนา
อาจารย ์
 
 

1.เพื่อพัฒนา
อาจารย์ด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ 
2.เพื่อพัฒนา
สมรรถนะรองของ
อาจารย์เพื่อการ

1.ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ด้านวชิาการ/วิชาชีพไม่
น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
คนต่อปีการศึกษา 
2.ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ได้รับการพัฒนา

อาจารย ์
 

1.จัดอบรม/สัมมนา/
ประชุมดา้นวชิาการ/
วิชาชีพภายในหน่วยงาน 
-Simulation based 
learning (SBL) 
-การวัดและประเมนิผล 
-แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อ 

ม.ค.66 104,000   คณะกรรมการ
บริหารบุคคล 
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โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

บริหารจัดการใน
การจัดการเรียน
การสอน 
 

สมรรถนะรอง  Update ความรู้ในกลุ่ม
วิชา 
-แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ระหว่างกลุ่มวิชาเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะรองของ
อาจารย ์
2.จัดส่งอาจารย์เพื่อ
อบรม/สัมมนา/ประชุม
ด้านวชิาการ/วิชาชีพ
ภายนอกหน่วยงาน 

 3.เพื่อให้อาจารย์
เพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญทางการ
พยาบาลผผ่านการ
นำความเชี่ยวชาญ
ไปให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 
(Faculty 
practice) 

ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ปฏิบตัิการ
พยาบาลในสาขาที่
รับผิดชอบอยา่งน้อย 80 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

อาจารย ์ 1.จัดทำแผน Faculty 
practice 
2.กำกับติดตามและ
สนับสนนุอาจารย์ในการ
ปฏิบัติ Faculty practice 

     

 4.เพื่อพัฒนา/สรร
หาอาจารย์ประจำ
ให้มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ทางการพยาบาล

ร้อยละ 10 ของอาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกทางการ
พยาบาลหรือสาขาที่
เก่ียวข้อง 

อาจารย ์
 

1.จัดทำแผนศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 
2.สนับสนุนอาจารย์
ทดสอบภาษาอังกฤษ 
3.สนับสนุนอาจารย์ศึกษา

     



37 
 

โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

หรือสาขาที่
เก่ียวข้อง  
 

ต่อระดับปริญญาเอกภาค
สมทบ/หลักสตูรออนไลน ์
4.สรรหาอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

1.เพื่อพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนนุให้มี
ตำแหน่งที่สงูขึ้น 
การ/ชำนาญการ
พิเศษ 

1.ร้อยละ 100 ของ
ระบบงานสนบัสนุนมี
การพัฒนาตาม Lean 
management 
2.ร้อยละ… ของบุคลากร
สายสนับสนนุมีผลงาน
เพื่อขอพิจารณาตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น 
3.ร้อยละ… ของบุคลากร
สายสนับสนนุที่มี
ตำแหน่งชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ 
 

บุคลากรสาย
สนับสนนุที่
ผ่านคุณสมบัติ
การขอกำหนด
ตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

1.พัฒนาระบบงาน
สนับสนนุเพื่อจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
จัดการตามค่านิยมองค์กร 
(TSUCARE) เพื่อรองรับ
การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น 
-สำรวจความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้รับ
ผลงานของงานสนับสนนุ 
-กำหนดระบบ/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  
-จัดแลกเปลี่ยน เรียนรู้
แนวปฏิบัตทิี่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
Lean management 
-จัดทำคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทีด่ี (Good 
practice) 
2.สนับสนุนบุคลากรสาย

ม.ค.-ก.ย.
66 

20,000   คณะกรรมการ
บริหารบุคคล 
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โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

สนับสนนุส่งผลงานเพื่อขอ
พิจารณาตำแหน่งทีสู่งขึ้น 

 2.เพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนนุให้
สามารถทำงาน
ทดแทนกันได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทำงานทดแทน
กันได้อย่างน้อย 1 งาน  

บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

1.จับคู่สอนงาน 
2.ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการทำงาน 
3.จัดทำคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็น
แนวทางในการทำงาน  
 

     

 3.เพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการ
ทำงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาไม่น้อย
กว่า 10 ชั่วโมงต่อคนต่อ
ปีการศึกษา 
 

บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

1.จัดอบรม/ประชุมเพื่อ
พัฒนาการทำงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
2.ส่งบุคลากรสาย
สนับสนนุอบรม/ประชุม
เพื่อพัฒนาการทำงานจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

     

โครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
ให้มีสมรรถนะด้าน
การบริหารจัดการ 
 

จำนวนผูบ้ริหารได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการ
เท่ากับ... คน  

ทีมบริหาร จัดส่งผูบ้ริหารเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
แลกเปลี่ยน เรียนรู ้

ม.ค.-ก.ย.
66 

20,000   คณะกรรมการ
บริหารบุคคล 

โครงการพัฒนา
ศูนย์ NLRC ให้เป็น

เพื่อพัฒนาศูนย์ 
NLRC ให้เป็นศูนย์

จำนวนการใช้บริการ
ศูนย์การเรียนรู้ด้าน

ศูนย์ NLRC 1.พัฒนาศูนย์ NLRC ให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน

     



39 
 

โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

ศูนย์การเรียนรู้
ด้านสุขภาพ  

การเรียนรู้ด้าน
สุขภาพ  

สุขภาพ (NLRC) อย่าง
น้อย 1 คร้ังต่อปี
การศึกษา 

สุขภาพ ได้แก ่
-CPR 
-SBL 
-ทักษะพื้นฐานทางการ
พยาบาล  
2.ประชาสัมพันธ์การ
บริการศูนย์การเรียนรู้
ด้านสุขภาพ 

โครงการพัฒนา
ระบบบริการเพื่อ
จัดหารายได/้เพิ่ม
รายได ้

1.เพื่อจัดหาหรือ
เพิ่มรายได้ของ
คณะพยาบาล
ศาสตร ์
2.เพื่อบริการ
วิชาการ 
3.เพื่อเป็นหน่วย
ให้อาจารย์นำ
ความเชี่ยวชาญไป
ให้บริการแก่
ผู้รับบริการเพื่อ
เพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญทางการ
พยาบาล 

จำนวนรายได้เพิ่มต่อปี
การศึกษา  

กลุ่มลูกค้า
บริการวิชาการ 

1.โครงการบริการวิชาการ
จัดหารายได้  
2.โครงการจัดตั้งคลินิก
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชุมชนอบอุ่น 

ต.ค.65-
ก.ย.66 

  200,000  คณะกรรมการ
จัดตั้งคลินิก
อบอุ่น 

โครงการพัฒนา
องค์กรตามเกณฑ์ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพองค์กร

ระดับคะแนนการพัฒนา
องค์กรตามเกณฑ์ 

บุคลากรทุกคน 1.จัดอบรมชี้แจงเกณฑ์ 
EdPEx 

ธ.ค. 2565 10,000 
 

  ผู้บริหาร 
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โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

EdPEx  
 
 

องค์กรตามเกณฑ์ 
EdPEx 
 
 

EdPEx   
 

2.ประเมินตนเองและ
พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ 
EdPEx 
 

โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA  
 

ระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA  

อาจารย์   1.จัดทำ Improvement 
plan ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ประเมินเกณฑ์ 
AUN-QA 
2.พัฒนาตนเองตามแผน 
3.ประเมินตนเองและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ม.ค. 2566 10,000   -รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 
-ประธาน
หลักสูตร 
-คุณจตุรงค์ 

โครงการเตรียม
ความพร้อมรับการ
ประเมินเพื่อรับรอง
สถาบนัการศึกษา
พยาบาลตาม
เกณฑ์รับรอง
สถาบนัการศึกษา
พยาบาลของสภา
การพยาบาล 

เพื่อพัฒนา
สถาบนัการศึกษา
ให้มีความพร้อมใน
การประเมินเพื่อ
รับรอง
สถาบนัการศึกษา
พยาบาลตาม
เกณฑ์รับรอง
สถาบนัการศึกษา
พยาบาลของสภา
การพยาบาล  

คะแนนรวมการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์รับรอง
สถาบนัการศึกษา
พยาบาลของสภาการ
พยาบาลอย่างน้อยร้อย
ละ 80 (รับรอง 3 ปี) 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

1.ทบทวนเกณฑ์และ
ข้อมูลตามเกณฑ์บ่งชี้การ
รับรองสถาบันของสภา
การพยาบาล 
2.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
วางแผนดำเนนิการ 
จัดเตรียมเอกสาร 
หลักฐานรายตัวบ่งชี ้
3.กำกับติดตามโดยจัด
ประชุมเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 
4.ประเมินตนเองและ
ปรับปรุงแก้ไขการ

ม.ค.2566 15,000   -ประธาน
หลักสูตร 
-คุณจตุรงค์ 
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โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

ดำเนินงานให้ไดต้าม
เกณฑ์การประเมิน 
5.จัดทำแฟ้มรายการ
เอกสาร หลักฐานและ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถว้น 

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
บริหารและการ
ตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.จำนวนของระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจครบถ้วนอย่าง
น้อย 5 ด้าน 
2.ระบบสารสนเทศ
อิเลคทรอนิคส์ที่ใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจ
เห็นการนำเข้าข้อมูล 
ประมวลผล และจัดทำ
รายงานผล 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้บริหารในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

-ระบบ
สารสนเทศ 
-ผู้บริหาร 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ 5 ด้าน
ดังนี ้
-ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจด้านการบริหาร 
ได้แก่ การเงิน 
การงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และ
ครุภณัฑ์ในการจดัการเรียน
การสอน 
-ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจด้านการเรียนการ
สอน 
-ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจด้านการวิจยั 
-ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจด้านบริการวิชาการ 
-ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจด้านการทำนุบำรุง

ต.ค. -ธ.ค. 
65 

10,000   -คกก.จัดทำ
ระบบ
สารสนเทศ (อ.
สัมพันธ์ฯ) 
-คุณอรรถกรฯ 
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โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมสร้าง
เครือข่าย 

เพื่อสร้างครือข่าย
ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
วิชาการของคณะ 

จำนวนเครือข่าย องค์กรเครือข่าย
กายนอก 

1.จัดทำ MOU 
2.ดำเนินกิจกรรมตาม
ข้อกำหนดใน MOU 

ม.ค. 2566 10,000   ผู้บริหาร 

โครงการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพ
ผ่านสื่อวิทย/ุสื่อ
ออนไลน ์

เพื่อประชาสมัพันธ์
และให้ความรู ้

1.จำนวนความรู้ดา้น
สุขภาพผา่นสื่อวิทยุ/สื่อ
ออนไลน์อย่างน้อย 25 
เรื่องต่อป ี
2.จำนวนผู้ติดตามอย่าง
น้อย 2,000 คนต่อเรื่อง 

คณาจารย ์ 1.จัดรายการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพทางอากาศ  
2.จัดทำคลิปให้ความรู้ดา้น
ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Youtube, Tik 
Tok, FB Live, IG) 

ม.ค. -พค. 
2566 

5,000   -รองคณบดฝี่าย
วิจัยฯ 
อ.วิภา 

โครงการเสริมสร้าง
จิตอาสาและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ  

1.เสริมสร้างจิต
สาธารณะให้กับ
บุคลากร 
2.เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการทำงานและ 
การสร้างเสริม
สุขภาพ 

1.ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาของคณะฯ/
มหาวิทยาลยั อย่างน้อย 
1 คร้ังต่อปีการศึกษา 
2.ตัวชี้วัด Green 
Faculty 
3.ร้อยละ 100 ของห้อง
ทำงาน/โต๊ะทำงานของ
อาจารย์ผ่านเกณฑ์ 5 ส.  
 
 

-อาจารย ์
-บุคลากรสาย
สนับสนนุ 
 

1.กิจกรรมจิตอาสาทั้ง
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
2.Green Faculty 
3.กิจกรรม 5 ส. 
 

พ.ย. 2565 10,000   อ.จณิศาภ ์
อ.วรรณลี 
เกษร 
อัศนีย์ 
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โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมและจิต
อาสา 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

ไม่เกิดอุบัติการณ์การ
ละเมิดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงาน 

-อาจารย ์
-บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

1.อบรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม: การ
ป้องกันผลประโยชนท์ับ
ซ้อน 
2.จัดทำคู่มือคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับบุคลากร 
3.กำกับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  

ม.ค. -พค. 
2566 

5,000   -ผู้บริหาร 
 
 

โครงการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

เพื่อจัดระบบการ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงดา้น
การบริหาร เช่น การเงิน 
งบประมาณ เทคโนโลยี 
อาคารสถานที ่
2.มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงดา้น
นิสิต  
3.มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงดา้น
ยุทธศาสตร ์
4.มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงดา้น
การปฏิบัติงานของ
อาจารย์และบุคลากร 

-อาจารย ์
-บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

1.พัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการบริหาร 
เช่น การเงิน งบประมาณ 
เทคโนโลยี อาคารสถานที่ 
2.พัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านนสิิต เชน่ 
คุณสมบัติ การลาออก 
3.พัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร ์
4.พัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์
และบุคลากร 
5.พัฒนาระบบการบริหาร

ก.พ.-ส.ค.
66 

10,000   - 
คณะกรรมการ
ความเสี่ยงฯ 
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โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 

ภายนอก 
รายได้ อื่น 

5.มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงดา้น
การเรียนการสอนและ
การฝึกปฏิบัติงานของ
นิสิตพยาบาล 

ความเสี่ยงด้านการเรียน
การสอนและการฝึก
ปฏิบัติงานของนสิิต
พยาบาล 

รวมงบประมาณทั้งหมด 1,379,900    
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปีงบประมาณ 2566 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัด

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการและพัฒนานิสิต 

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

30,000 บาท  
(งบของ
มหาวิทยาลัย) 

ธันวาคม 
2565 - 
พฤษภาคม 
2566 

คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

2 โครงการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเพื่อการรับนิสิตใหม่ 

10,000   บาท ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

คณะกรรมการคัดเลือกและ
รับนิสิต 

3 โครงการกำกับมาตรฐานหลักสูตรและการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
  - จัดระบบและกลไกล      2,400    
  -  สัมมนาอาจารย์          40,000    
  -  เตรียมความพร้อมรับรอง  37,000  
- ค่าธรรมเนียมสถาบัน       120,000    

199,400  บาท 
 
 

พ.ย. 65 - 
พ.ค. 66 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
-คกก.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-คกก.บริหารหลักสูตร 

4 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมิน
การตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล  การ
ประเมิน AUN-QA  และการประเมิน 
EdPEx 

30,000 มี.ค.-ก.ย.65 -คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

4 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
 - เตรียมความพร้อมความรู้และปฏิบัติ  
100,000 
 -  การสอนโดยอาจารย์พ่ีเลี้ยง    50,000 
 -บรรยายพิเศษแก่นิสิต      20,000 
 - สร้างเสริมผลงานนวัตกรรมสังคม  
10,000 

180,000  บาท ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

-คกก.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-คกก.บริหารหลักสูตร 
-อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัด

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 
 - เตรียมชุดข้อสอบ    4,000   (ต.ค-พ.ย. 
65) 
 -  จัดสอบประมวลฯ    6,000   (13 – 
17 มี.ค 66) 
- เสริมความรู้      20,000  (6 ก.พ. – 10 

มี.ค. 66) 

30,000  บาท ต.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

คณะกรรมการจัดสอบ
ประมวลความรอบรู้ 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 
  -  จัดการเรียนการสอนให้เกิดนวัตรรม  
5,500 (มค.66) 
  -  จัดบรรยายและอบรม  15,000   
ก.พ. - เม.ย. 66 
  

20,500   บาท ม .ค . - เม .ย . 
66 

-คกก.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-คกก.บริหารหลักสูตร 
-อาจารย์ประจำหลักสูตร 

7 โครงการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์ -
เครือข่ายวิชาชีพ 

-  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

8 โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

10,000  บาท ม .ค . - เม .ย .
66 

คกก.พัฒนาหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

9 โครงการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างนิสิตให้มี
คุณลักษณะพึงประสงค์ตามกรอบ TQF 
  - พิธีรับหมวก     30,000   (ม.ค.66) 
  - รับแถบหมวก    30,000  (พ.ค.66) 
 - ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 4,000  
(ก.ค.66) 

64,000  บาท มค. - ก.ค.66 คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

10. โครงการดูแลนิสิตที่มีปัญหาการเรียนและ
การใช้ชีวิต 

 6,000   บาท ต.ค. 65 -ส.ค. 
66 

-คณะกรรมการพัฒนานิสิต 
-อาจารย์ที่ปรึกษา 
-อาจารย์ประจำชั้นปี 

11 โครงการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

20,000  บาท มี.ค. 66 -คณะกรรมการพัฒนานิสิต 
-คณะกรรมการชมรมศิษย์
เก่า 

12. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และชุมชนที่
คัดเลือก 

25,000  บาท พ.ย 65 - ก.ย. 
66 

คกก.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-คกก.บริหารหลักสูตร 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัด

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการ
พยาบาล 

100,000  บาท ธ.ค.65 - มี.ค.
66 

-คกก.บริหารหลักสูตร 
-คกก. NLRC 

14 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริง 

2,000  บาท ก.พ. 66 -คกก. NLRC 

15 โครงการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ส่งเสริมกตัญญู 

4,000  บาท ม.ค - เม.ย.66 -คกก.บริการวิชาการ 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจิตวิทยาผู้สอน 

16 โครงการบูรณาการความรู้ทักษะจาก
รายวิชาสู่การบริการวิชาการ 

- ม.ค - เม.ย.66 -คกก.บริการวิชาการ 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจิตวิทยาผู้สอน 

งานวิจัย 

17 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

20,000  บาท พ.ย. 65 คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

18 โครงการบูรณาการงานวิจัยจาการเรียน
การสอนสู่บริการวิชาการ 

100,000  บาท พ.ย.65 คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

19 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
สามารถเผยแพร่และอ้างอิงในระดับ
นานาชาติ 

20,000     
บาท 

ม.ค.66 คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

20 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพทางการวิจัย 

20,000  บาท ม.ค. 66 คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

21 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่
นักวิจัย 

100,000  บาท ต.ค.65-ก.ย.
66 

คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

22 โครงการจัดทำ  proposal bank  
งานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก 
PMU/แหล่งทุน ต่าง ๆ  

20,000  บาท ม.ค.66 คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัด

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

23 โครงการสร้างพ้ืนที่พูดคุย (Smart 
Research Space) 

20,000  บาท ต.ค.65 - ก.ย.
65  

คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

24 โครงการคลินิกวิจัย 20,000  บาท ต.ค.65 - ก.ย. 
66 

คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

25 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

20,000  บาท ก.พ.66 คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และ
สร้างสรรค์ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

20,000   บาท ก.พ.66 คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

ด้านบริการวิชาการ 

27 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

20,000   บาท  คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

28 โครงการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีตาม
แนวคิด Cultural Innovation 

20,000   บาท พ.ย.65 - ก.ย.
66 

คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

29 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

20,000  บาท พ.ย.65 - ก.ย. 
65 

คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

30 โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ
ชุมชน 

20,000  บาท พ.ย.65 - ก.ย. 
65 

คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 

31 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างโปรไฟล์
ในระดับสากล 

20,000  บาท พ.ย.65 - ก.ย. 
65 

คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรม บริการวิชาการ
และชุมชน 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัด

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการบริหาร 

32 โครงการสร้างสุขภาวะบุคลากร 30,000 บาท ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคล 

33 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการและความก้าวหน้าในการทำงาน 

10,000  บาท เม.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคล 

34 โครงการพัฒนาอาจารย์ : ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 

104,000  บาท ม.ค.2566 คณะกรรมการบริหารบุคล 

35 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 10,000  บาท ก.พ.-มี.ค.66 คณะกรรมการบริหารบุคล 

36 โครงการพัฒนาสมรรถนผู้บริหาร 20,000 บาท ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคล 

37 โครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือจัดหา
รายได้ 

200,000  
(งบบริหารวิทยา
เขต) 

ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการจัดตั้งคลินิก
การพยาบาลอบอุ่น 

38 โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx  10,000   บาท 
 

29 – 30 พ.ย. 
65 

ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

39 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-
QA 

10,000  บาท 
 

ม.ค. 2566 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

40 โครงการเตรียมความพร้อมรับรอง
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 

15,000  บาท ม.ค. 2566 
 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

41 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

10,000  บาท 18 พ.ย.2566  คณะกรรมการจัดทำระบบ
สารสนเทศ 
-อ.สัมพันธ์ 
-นายอรรถกร 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัด

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

42 กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก 

10,000  บาท ม.ค.2566 ผู้บริหาร 

43 โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพผ่าน
สื่อออนไลน์ 

5,000  บาท ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรมฯ 

44 โครงการเสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 

10,000  บาท ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคคล 

45 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และจิตอาสา 

5,000  บาท ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคคล 

46 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

10,000  บาท ก.พ.66 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,379,900 ไม่รวมงบของมหาวิทยาลัย 230,000  บาท 
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