
 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 

แผนปฏิบตัิการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีงบประมาณ 2565 -2567 

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงหล ักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566ฃ 

30,000 บาท จาก
มหาวิทยาลัย 

ธันวาคม 2564 - พฤษภาคม 
2565 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

2. โครงการจัดทำคลังข ้อสอบรวบยอด 8 ว ิชา
สำหรับออนไลน์ 
ข้อสอบเสมือนออนไลน์ 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร 

3 โครงการผลิตหนังสือ/ตำรา/สื ่อการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4 โครงการสนับสนุนฝึกปฏิบัติการพยาบาลนอก
เวลา 

- อุปกรณ์ฝึกส่วนบุคคล 
ห้องเรียนรองรับการฝึกฯ นอกเวลา 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการศูนย์การเร ียนรู้
ทางการพยาบาล 

5 โครงการพัฒนาสื ่อ/อุปกรณ์การเร ียนรู ้ท ี ่มี
คุณภาพ เพียงพอ และตอบสนองการจัดการ
เร ียนการสอน  Virtual class room อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการศูนย์การเร ียนรู้
ทางการพยาบาล 
 

6 
 

โครงการสัมมนาการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

- กิจกรรมทบทวนหลักสูตรเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ตาม

19,000 บาท  มิถุนายน -กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 



 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานว ิชาช ีพและสอดคล ้องก ับความ
ต้องการของสังคม ชุมชน/การสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงทักษะ
ในการสร ้างนว ัตกรรมส ังคมหร ือการ เป็น
ผู้ประกอบการ 

- กิจกรรมการกำหนดเนื้อหาในรายวิชาให้มี
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือ
สุขภาวะสังคม และการสร้างแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการ 
(กำหนด Roadmap แต่ละชั้นปี) 

- กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาที่เรียนรู้
ในชุมชน โดยประยุกต์ภ ูม ิป ัญญาศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในการเรียนการสอนเพื่อการ
ดูแลสุขภาพ 
  

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกของอาจารย์ 
(Faculty practice) 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

8 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
- พัฒนาศักยภาพการผลิตนวัตกรรมการเรียน

การสอนแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
การเขียนเอกสารประกอบคำสอน 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการบริหารบุคคล 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับ
พยาบาลพ่ีเลี้ยง 

- ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

10 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
งบประมาณ 30,000 บาท 

30,000  บาท พฤศจิกายน 64 - พฤษภาคม 
65 
 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ฯ 

11 โครงการประเมินผลหลักสูตร 
- นิสิตทุกชั้นปี 
- อาจารย์ประจำหลักสูตร 
- แหล่งฝึก/ผู้มีส่วนได/้เสีย 

  

10,000 บาท   มิถุนายน  2565 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

12 โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) 
เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 

 ปีงบประมาณ 2567 คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้นฯ 

13 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการ
วิชาการ 

- กำหนดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมทางการ
พยาบาลในวันสำคัญ เช่น วันเด็ก วันผู้สูงอายุ 
วันพยาบาลสากล 
 

10,000 บาท พฤษภาคม  2565 คณะกรรมการผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร 
 

14 โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 ปีงบประมาณ 2567 คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้นฯ 

15 กิจกรรมสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ - ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการการจัดเสวนาทางวิชาการ “แนวคิดการ
เป็นผู้ประกอบการ” 

 ปีงบประมาณ 2567 คณะกรรมการพัฒนานิสิต 
 

17 โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล 
(วางแผนการกำหนดเวท ีช่วงเวลาที่จะเข้า
ประกวดที่ชัดเจน) 
 

12,000   บาท มิถุนายน  - กันยายน 2565 คณะกรรมการจัดประกวด (ดูแล
กำกับติดตามให้เกิดผลลัพธ์) 

18 โครงการประสานความร่วมมือกับแหล่งฝึก 
(MOU) 

- หน่วยงาน: อบจ รพ รร 
ด้านวิชาการ ด้านวิจัย 

- ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

19 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับ รพ.สต. 
(รายวิชา การพยาบาลชุมชนและการรักษาโรค
เบื้องต้น วัคซีน, ยาปฏิชีวนะ) 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

20 โครงการสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

4,700  บาท พฤษภาคม  2565 คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

21 โครงการสปาใจ : ดูแลนิสิตทีม่ีปัญหาด้านการ
เรียนและทักษะการใช้ชีวิต 
 
 
 
 
 

10,000  บาท  มิถุนายน  - กันยายน 2565  
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

22 โครงการบูรณาการเสริมสร้างนิสิตให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์และศตวรรษที่ 21 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ & ปัจฉิมนิเทศ    
- โครงการรับน้องใหม่-ประชุมเชียร์    
- โครงการวันไหว้ครู    
- โครงการ Good bye senior    
- โครงการพิธีมอบหมวกและติดเข็มชั้นปี & 

พิธีติดแถบหมวก 
   

- โครงการทำบุญหอพัก และซ้อมป้องกัน
อัคคีภัย 

   

- โครงการจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
นำไปสู่การสร้างสุขภาวะ 

   

- โครงการกีฬาทองหลาง    
- โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ : การส่งมอบ

งานสโมสรนิสิตพยาบาล 
   

- โครงการเชิดชูเกียรตินิสิตดีเด่นในด้านต่าง 
ๆ 

   

23 021-1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือเข้าถึง
แหล่งทุนภายนอกโดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก ่ 
- กิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการพิชิตทุน 
PMU (Strategic Fund) 
- กิจกรรมเสริมพลังนักวิจัย: Empowering the 
Research and Social innovation  

-  พฤศจิกายน  2564 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรม Nursing PMU coaching proposal 
Teamwork โดยมีพ่ีเลี้ยงภายในและภายนอก 
-กิจกรรมการค้นหาโจทย์วิจัยในเชิงพ้ืนที่กับ
เครือข่ายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- กิจกรรมขยายผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 
 - กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจเผยแพร่ตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาต ิ
  

24 021 – 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและอาจารย์
ที่ปรึกษาวิจัย 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

25 -กิจกรรมการพัฒนาโจทย์งานวจิัยและนวัตกรรม
สังคม (ต้นน้ำ) 
 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

26 -กิจกรรมการติดตามและการจัดการประเมินผล
งานวิจัยและนวัตกรรม (กลางนำ้) 
-กิจกรรมการนำผลงานวจิัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการและพัฒนาพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรม (ปลายน้ำ) 
กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 
 1)Forum พัฒนากรอบวิจัย การบริหารงานวิจยั
นวัตกรรมสังคม 

- พฤษภาคม  2565 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 



 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

 2)Research and Innovation Data base 
 3)หลักสูตรและเครื่องมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพนัก
จัดการงานวิจัย/ผู้บรหิารแผนงาน กิจกรรม 
coaching นักวิจัย 

27 023-1 โครงการจัดทำ Co-working Research 
space และ Co-Creation คณะพยาบาลศาสตร ์
- กิจกรรมสานพลังนักวิจัย Nursing Engagement 
TSU Researches 
-กิจกรรมสร้างนักวิจัยแกนนำเชงิยุทธศาสตร์ 
Spearhead Strategy 

 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

28 024-1โครงการจัดทำชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ  
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือเข้าถึงแหล่งทุน
ภายนอกโดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก ่ 
- กิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการพิชิตทุน 
PMU (Strategic Fund) 
- กิจกรรมเสริมพลังนักวิจัย: Empowering the 
Research and Social innovation  
- กิจกรรม Nursing PMU coaching proposal 
Teamwork โดยมีพ่ีเลี้ยงภายในและภายนอก(วช.) 
 

 พฤศจิกายน  2564 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

29 -กิจกรรมการค้นหาโจทย์วิจัยในเชิงพ้ืนที่กับ
เครือข่ายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 พฤศจิกายน  2564 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 



 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

30 031-1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องและการบริการวิชาการเพ่ือ
ชุมชนและการหารายได ้
 -กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์สาคูชุมชนจาก
ธรรมชาติสู่ความยั่งยืนบนดิจิตอล เพลทฟอร์ม 
-กิจกรรม ตูปะมาร์เก็ตเพลส (Tupa Marketplace): 
การยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมตูปะบนตลาดดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกลุ่มแม่บ้านอำเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 
 

 ปีงบประมาณ  2566 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

31 031-2 โครงการพัฒนามาตรฐานบริการอัตลักษณ์
พัทลุงสู่สุขภาวะ (แพทย์แผนไทย) 

 ปีงบประมาณ  2567 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

32 กิจกรรมการลงนามความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการและงานวิจัยกับคณะต่าง ๆในมหาวิทยาลัย 
-กิจกรรมการลงนามความร่วมมอืด้านการบริการ
วิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

4,500  บาท พฤษภาคม  2565 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

33 023-1 โครงการพัฒนาโมเดลฝึกทักษะการ
พยาบาลจากยางธรรมชาติ 

 พฤศจิกายน 2564 - 
พฤษภาคม  2565 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 



 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

- โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาโมเดลฝึก
ทักษะการเจาะเลือดและให้สารน้ำทางหลอด
เลือดดำ  
   -โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนาหุ่นจำลอง
ฝึกทักษะการคลึงมดลูก  การวัดระดับยอดมดลูก
มดลูก และการอบแผลฝีเย็บ 
   -โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม
ยางพาราแผ่นหนังจำลองสำหรับฝึกทักษะการ
ฉีดยาอย่างปลอดภัย 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

34 035-1 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ  ของ
บุคลากรและนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร ์

 ปีงบประมาณ  2567 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

35 034-1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบล (มหาวิทยาลยัสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้
ประเทศ) จำนวน 2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนงค์  ภิบาล  รับผิดชอบตำบลควนขนุน และ 
อาจารย์ณัฏฐินี  ชัวชมเกตุ  รับผิดชอบตำบลสมหวัง 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

36 -กิจกรรมการบริการและให้คำปรึกษาแก่ชุมชนเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการ 
 (หลักสูตรผู้สูงอายุ , ขนมจากสาคูต้น,หมูฝอย
สมุนไพร,ชาฟ้าทะลายโจร) 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 



 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

37 034-1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบล (มหาวิทยาลยัสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้
ประเทศ) จำนวน 2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนงค์  ภิบาล  รับผิดชอบตำบลควนขนุน และ 
อาจารย์ณัฏฐินี  ชัวชมเกตุ  รับผิดชอบตำบลสมหวัง 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

38 -กิจกรรมการบริการและให้คำปรึกษาแก่ชุมชนเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการ 
 (หลักสูตรผู้สูงอายุ , ขนมจากสาคูต้น,หมูฝอย
สมุนไพร,ชาฟ้าทะลายโจร) 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

39 035-1โครงการจัดทำการเข้าถึงบริการวิชาการบน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
- ชุมชนพยาบาล 
-ประชาชนทั่วไป 
-พขร.และ รปภ. 

 มิถุนายน 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 

40 041-1 โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
041.-2 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใช้แอปพลิเคชัน
การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลัก
มิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม เพ่ือความมั่นคงของ
มนุษย์อย่างยั่งยืน 
041-3กิจกรรม 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (2) 
014-4 กิจกรรมไลฟ์สด  
041-5 กิจกรรมบริการฉีดวัคซีน 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
และบุคลากรสายวิชาการ 
 



 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

041-6 ศูนย์ CI 
(031-1) 
 

41 051-1 โครงการให้ความรู้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
051-2โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในหน่วยงาน 
051-3 โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับ
บุคลากร 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการบริหารบุคคล 

42 052-1  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการ
แข่งขันและประกวดชิงรางวัล 
(017-1) 

 พฤษภาคม  2565 คณะกรรมการบริหารบุคคล 

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

053-1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา  (EdPEx 200) ของกระทรวง อว
วน.  ภายในปีการศึกษา  2566 
      - จัดทำข้อมูลการสมัคร EdPEx200 เพ่ือให้ผ่าน
การคัดเลือกเบื้องต้น  ภายในเดือน พฤศจิกายน  
2565 
     - เพ่ิมคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
EdPEx  จาก  184.5  เป็น   210  คะแนน (ประเมิน
โดย TQA/EdPEx Assessor จากภายนอก) 
053-2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 



 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

     -เพ่ิมคะแนนจาก 2.60  เปน็  3.10 ในปี
การศึกษา  2564 
053-2 โครงการทบทวนวิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการ 
ระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือผลิกโฉม การดำเนินงาน
ของคณะฯ   
       -การ Re-Profiling   คณะฯ เพ่ือปรับทิศทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มสถาบันเชิง
ยุทธศาสตร์กลุ่มที่  2 

44 054-1 โครงการพัฒนาผู้นำใหม่ : การใช้เครื่องมือ 
(EdPEx) บริหารองค์กร 
054-2  โครงการ  Healthy  Workplace :  พัฒนา
กาย พัฒนาจิต สู่สุขภาวะ 
054-3 โครงการกำหนดตัวชี้วัดการแสดงพฤติกรรม
ตามค่านิยมหลักของบุคลากร  

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการบริหารบุคคล 

45 055-1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Digital  
-วางแผนการเข้าทดสอบตามระบบของ
บุคลากรสายสนับสนนุและพัฒนาจุดอ่อน 
ให้สอบผ่านมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

055-2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนนุ ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  
055-3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจของผู้บริหารตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี ้
   1. ด้านบริหาร  ได้แก่ บุคคล การเงิน และพัสดุ 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการบริหารบุคคล 



 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

2.  ด้านการเรยีนการสอน   
3. ด้านวิจัย 
4.ด้านบริการวิชาการ 
5. ด้านทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม 

46 -โครงการสร้างแบรนด์ของคณะฯ 
     -  การประชาสัมพันธ์คณะฯ และหลักสูตร 
     - การไลฟ์สด 
    -  การบริการวิชาการ EP  ต่าง ๆ 
-โครงการเครือข่ายและความสัมพันธ์กับหน่วยงาน 
(MOU) กับโรงเรียนมธัยมในเขตจังหวัดพัทลุง 
(021-1) 

 ปีงบประมาณ 2566 -2567 คณะกรรมการบริหารบุคคล 

47 โครงการลดพลังงาน 
       -  การลดการใช้กระดาษ 
        -  การลดขยะ 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการคณะสีเขียว 

48 โครงการบ่มเพาะต้นกล้าครูพยาบาล 
 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

คณะกรรมการบริหารบุคคล 
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