
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปงบประมาณ 2566  (ปรับแกไขครั้งท่ี1) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2566  เม่ือวันท่ี  27 ก.พ. 2566 

 

ลําดั

บ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

วิชาการและพัฒนานิสิต 

1 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

30,000 บาท  

(งบของ

มหาวิทยาลัย) 

ธันวาคม 

2565 - 

พฤษภาคม 

2566 

คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 

2 โครงการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ

หลักสูตรเพ่ือการรับนิสิตใหม 

10,000   บาท ต.ค. 65 - 

ก.ย. 66 

คณะกรรมการคัดเลือกและ

รับนิสิต 

3 โครงการกํากับมาตรฐานหลักสูตรและการ

บริหารจัดการหลักสูตร 

  - จัดระบบและกลไกล      2,400    

  -  สัมมนาอาจารย          40,000    

  -  เตรียมความพรอมรับรอง  37,000  

- คาธรรมเนียมสถาบัน       120,000    

199,400  บาท 

 

 

พ.ย. 65 - 

พ.ค. 66 

-รองคณบดีฝายวิชาการ 

-คกก.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-คกก.บริหารหลักสูตร 

4 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน 

 - เตรียมความพรอมความรูและปฏิบัติ  

100,000 

 -  การสอนโดยอาจารยพ่ีเลี้ยง    50,000 

 -บรรยายพิเศษแกนิสิต      20,000 

 - สรางเสริมผลงานนวัตกรรมสังคม  

10,000 (สนับสนุนนิสิตชมรมบุหรี่  9,720 

) 

180,000  บาท ต.ค. 65 - 

ก.ย. 66 

-คกก.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-คกก.บริหารหลักสูตร 

-อาจารยประจําหลักสูตร 



ลําดั

บ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

5 โครงการเตรียมความพรอมในการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ 

 - เตรียมชุดขอสอบ    4,000   (ต.ค-พ.ย. 

65) 

 -  จัดสอบประมวลฯ    6,000   (13 – 

17 มี.ค 66) ขออนุมัติ 6,350  บาท 

- เสริมความรู      20,000  (6 ก.พ. – 10 

มี.ค. 66) 

30,000  บาท ต.ค. 65 - 

มี.ค. 66 

คณะกรรมการจัดสอบ

ประมวลความรอบรู 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการ

จัดการเรียนรู 

  -  จัดการเรียนการสอนใหเกิดนวัตรรม  

5,500 (มค.66) 

  -  จัดบรรยายและอบรม  15,000   ก.พ. 

- เม.ย. 66 

  

20,500   บาท ม.ค. - เม.ย. 

66 

-คกก.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-คกก.บริหารหลักสูตร 

-อาจารยประจําหลักสูตร 

7 โครงการ พัฒนาสมรรถนะอาจารย -

เครือขายวิชาชีพ 

-  อาจารยประจําหลักสูตร 

8 โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผูสูงอายุรวมกับหนวยงานภายนอก 

10,000  บาท ม.ค. - เม.ย.66 คกก.พัฒนาหลักสูตรการ

ดูแลผูสูงอายุ 

9 โครงการบูรณาการเพ่ือเสริมสรางนิสิตใหมี

คุณลักษณะพึงประสงคตามกรอบ TQF 

  - พิธีรับหมวก     30,000   (ม.ค.66) ขอ

อนุมัติ 48,000  บาท 

  - รับแถบหมวก    30,000  (พ.ค.66) 

 - ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง 4,000  

(ก.ค.66) 

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

10. โครงการดูแลนิสิตท่ีมีปญหาการเรียนและ

การใชชีวิต 

 6,000   บาท ต.ค. 65 -ส.ค. 

66 

-คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

-อาจารยท่ีปรึกษา 

-อาจารยประจําชั้นป 

11 โครงการจัดตั้งชมรมศิษยเกาคณะพยาบาล

ศาสตร 

20,000  บาท มี.ค. 66 -คณะกรรมการพัฒนานิสิต 



ลําดั

บ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

-คณะกรรมการชมรมศิษย

เกา 

12. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและชุมชนท่ี

คัดเลือก 

25,000  บาท พ.ย 65 - ก.ย. 

66 

คกก.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-คกก.บริหารหลักสูตร 

13 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูทางการ

พยาบาล 

100,000  บาท ธ.ค.65 - มี.ค.

66 

-คกก.บริหารหลักสูตร 

-คกก. NLRC 

14 โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีเสมือน

จริง 

2,000  บาท ก.พ. 66 -คกก. NLRC 

15 โครงการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรมและ

สงเสริมกตัญู 

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

-อาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาจิตวิทยาผูสอน 

16 โครงการบูรณาการความรูทักษะจาก

รายวิชาสูการบริการวิชาการ 

- ม.ค - เม.ย.66 -คกก.บริการวิชาการ 

-อาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาจิตวิทยาผูสอน 

 

 

 

 

 

งานวิจัย 

17 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

20,000  บาท 

แกไข  10,000 

พ.ย. 65 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

18 โครงการบูรณาการงานวิจัยจาการเรียน

การสอนสูบริการวิชาการ 

ปรับแกไขเปน 

100,000  บาท 

แกไข 120,000  

บาท 

พ.ย.65 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

 



ลําดั

บ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

  -  โครงการบริการวิชาการ 20,000  

บาท (บูรณาการการเรียนการสอน) 

  -  คลินิกอบอุน        50,000  บาท                     

  -  ศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

      50,000  บาท 

 

 

-อ.ปุญณพัฒน ชํานาญเพาะ 

และคณะกรรมการคลินิกฯ 

-อ.ดร.ภาวด ีเหมทานนนทและ 

คณะกรรมการศูนยฯ 

19 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสราง

องคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ

สามารถเผยแพรและอางอิงในระดับ

นานาชาติ 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพทางการวิจัย 

ปรับแกไข รวมโครงการ 

20,000     บาท 

20,000  บาท 

ปรับแกไขเปน 

30,000  บาท 

ม.ค.66 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 
20 

21 โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแก

นักวิจัย 

ตัดออก 

100,000  บาท ต.ค.65-ก.ย.

66 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

22 โครงการจัดทํา  proposal bank  

งานวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก 

PMU/แหลงทุน ตาง ๆ  

20,000  บาท ม.ค.66 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

23 โครงการสรางพ้ืนท่ีพูดคุย (Smart 

Research Space) 

20,000  บาท ต.ค.65 - ก.ย.

65  

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

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

66 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

25 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสราง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม 

20,000  บาท ก.พ.66 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ

สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรและ

20,000   บาท ก.พ.66 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 



ลําดั

บ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

สรางสรรคผลงานในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ดานบริการวิชาการ 

27 โครงการสงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาและ

ผลิตภัณฑดวยทรัพยสินทางปญญา 

20,000   บาท  คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

28 โครงการสรางงานวิจัย/งานสรางสรรคดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีตามแนวคิด 

Cultural Innovation 

20,000   บาท พ.ย.65 - ก.ย.

66 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

29 โครงการพัฒนาองคความรูและสราง

นวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือเศรษฐกิจ

สรางสรรค 

20,000  บาท พ.ย.65 - ก.ย. 

65 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

30 โครงการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ

ชุมชน 

20,000  บาท พ.ย.65 - ก.ย. 

65 

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

31 โครงการสงเสริมใหบุคลากรสรางโปรไฟล

ในระดับสากล 

20,000  บาท พ.ย.65 - ก.ย. 

65 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

ดานการบริหาร 

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

33 โครงการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการและความกาวหนาในการทํางาน 

10,000  บาท เม.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคล 



ลําดั

บ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

34 โครงการพัฒนาอาจารย : ทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

 

104,000  บาท ม.ค.2566 คณะกรรมการบริหารบุคล 

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

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

37 โครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือจัดหา

รายได 

200,000  

(งบบริหารวิทยา

เขต) 

ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการจัดตั้งคลินิก

การพยาบาลอบอุน 

38 โครงการพัฒนาองคกรตามเกณฑ EdPEx  10,000   บาท 

 

29 – 30 พ.ย. 

65 

ผูบริหาร คณะอนุกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

39 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-

QA 

10,000  บาท 

 

ม.ค. 2566 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

40 โครงการเตรียมความพรอมรับรอง

สถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุง

ครรภ 

15,000  บาท ม.ค. 2566 

 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

41 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจ 

10,000  บาท 18 พ.ย.2566  คณะกรรมการจัดทําระบบ

สารสนเทศ 

-อ.สัมพันธ 

-นายอรรถกร 

42 กิจกรรมสรางเครือขายกับหนวยงาน

ภายนอก 

10,000  บาท ม.ค.2566 ผูบริหาร 

43 โครงการบริการวิชาการดานสุขภาพผาน

สื่อออนไลน 

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

นวัตกรรมฯ 

44 โครงการเสริมสรางจิตอาสาและพัฒนา

สิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

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



ลําดั

บ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

45 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

และจิตอาสา 

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

46 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

10,000  บาท ก.พ.66 คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,379,900 ไมรวมงบของมหาวิทยาลัย 230,000  บาท 

 


