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แบบฟอรมเสนอโครงการ 
เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป 2560 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. ช่ือโครงการ    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

2. ความสอดคลองกับพันธกิจ
 การผลิตบัณฑิต 

 การเรียนการสอน  พัฒนานักศึกษา 
 การวิจัย 
 การบริการวิชาการ 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 การบริหารองคกร 

 การบริหารองคกร  การบริหารบุคคล 
๓. ลักษณะโครงการ 

 โครงการเดิม     โครงการใหม 

๔. ความสอดคลองกับมาตรการ  / นโยบายของมหาวิทยาลัย /คณะพยาบาลศาสตร (ความสอดคลองกับ  
  แผนกลยุทธคณะ และมหาวิทยาลัย) 

๔.1 ความสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอยาง

มีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร 
 เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงในการทํางาน สามารถขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจ และยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความสุข
และความผูกพันตอองคกร 

กลยุทธ 
๖.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงาน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
มาตรการ 
6.1.1 จัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง 4 ป ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะและมหาวิทยาลัย 
6.1.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ท้ังดานคุณวุฒิ และศักยภาพเพ่ือเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 
6.1.3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหาร 
6.1.4 โครงการพัฒนาบุคลากร (ทุกประเภทตําแหนง) ตามผลการประเมินสมรรถนะ 
6.1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
6.1.6 การรวบรวมองคความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
6.1.7 พัฒนาทักษะดานการบริหารใหแกผูบริหารรุนใหม ผูบริหารระดับกลาง  

ตัวอยางแบบเสนอโครงการ 

ประจําปงบ 2560
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6.1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 
6.1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพของผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.2 ความสอดคลองกับแผนกลยุทธคณะ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอยาง

มีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร 
 เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงในการทํางาน สามารถขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจ และยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความสุข
และความผูกพันตอองคกร 

กลยุทธ 
๖.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงาน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
มาตรการ 
6.1.1 จัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง 4 ป ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะและมหาวิทยาลัย 
6.1.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ท้ังดานคุณวุฒิ และศักยภาพเพ่ือเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 
6.1.3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหาร 
6.1.4 โครงการพัฒนาบุคลากร (ทุกประเภทตําแหนง) ตามผลการประเมินสมรรถนะ 
6.1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
6.1.6 การรวบรวมองคความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
6.1.7 พัฒนาทักษะดานการบริหารใหแกผูบริหารรุนใหม ผูบริหารระดับกลาง  
6.1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 
6.1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพของผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.3 ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา/สภาการพยาบาล 
 การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ระดับคณะ ตัวบงชี้ท่ี 1 ขอ 1.2/1.3 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ขอ 6 
 การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ท่ี 4 ขอ 4.1/4.2/4.3 
 การรับรองสภาการพยาบาล ตัวบงชี้ท่ี 5 และ 9 

๕. ผูรับผิดชอบ 

1. นางสาวมะลิวัลย จันทวรีย

๖. หลักการและเหตุผล  

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนปจจุบัน
ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น นอกจากจะมีการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอนอยางเปนระบบแลว ยังมีปจจัยท่ีสําคัญ คือ  การพัฒนาอาจารยท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือสามารถตอบสนองตอเปาประสงคของพันธกิจไดสําเร็จ 

งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญดังท่ีกลาวขางตน และเพ่ือเปนการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายดานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงกลยุทธ มาตรการดานการพัฒนา
บุคลากรท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ จึงเห็นควรใหจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
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ประจาํปงบประมาณ 2560 เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยประจําคณะมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
รวมถึง เพ่ือสงเสริม กระตุนใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และตระหนักถึงความสําคัญ                
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป พรอมท้ัง มีโอกาสเขารวมอบรม ประชุม พัฒนาตนเอง
ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยงานบุคคลหวังวาการจัด
โครงการดังกลาว จะเปนประโยชน และเกิดการพัฒนาไดอยางแทจริง  

๗. วัตถุประสงค 
กิจกรรม : การพัฒนาอาจารยดานวิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมยอยท่ี 1 : พัฒนาอาจารยตามความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ (IDP) 
1. เพ่ือใหบุคลากรประเภทสายวิชาการไดมีโอกาสเขารวมอบรม/ประชุม/สัมมนา อ่ืนๆ และเปนการ

พัฒนาตนเองท้ังดานสายวิชาชีพ และสายวิชาการ 
กิจกรรมยอยท่ี 2 : อบรมศาสตรและศิลปฯ 
1. เพ่ือสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรประเภทสายวิชาการเขารวมอบรมหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น

สาขาศาสตรและศิลปะการสอนทางการพยาบาล เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ในแนวคิดและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนทางการพยาบาล มีความสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาพยาบาลไดท้ังในหองเรียน 
และในคลินิกอยางครบวงจรและอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมยอยท่ี 3 : การสงเสริมการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของ อาจารยระดับปริญญาเอก 
1. เพ่ือสงเสริมใหอาจารยมีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึนในระดับปริญญาเอก
กิจกรรมยอยท่ี 4 : เตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
1. เพ่ือใหคณาจารยและผูเขารวมโครงการไดพัฒนาแนวคิดหลักการ ข้ันตอน วิธีการ และเทคนิคใน

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในเรื่องตําแหนงทางวิชาการ 
2. เพ่ือสงเสริม กระตุนใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และตระหนักถึงความสําคัญ

ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

๘. กลุมเปาหมาย  
1. คณาจารย สังกัด คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๙. การดําเนินโครงการ  (ข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินงานโครงการฯ) 
๙.๑ กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 

ขออนุมัติงบประมาณโครงการ  
ดําเนินการตามกิจกรรมยอย  
สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 
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  ๙.๒ แผนการดําเนินงาน (ตามตาราง) 
 

กิจกรรม 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงาน              

กิจกรรมท่ี 1พัฒนา
อาจารยตามความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
(IDP) 

            336,000 

กิจกรรมท่ี 2 อบรม
ศาสตรและศิลปฯ 

            50,000 

กิจกรรมท่ี 3 การสงเสรมิ
การพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาของ อาจารย
ระดับปริญญาเอก 

            600,000 

กิจกรรมท่ี 4 เตรยีมความ
พรอมเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ 

            16,120 

รวม 1,002,120 
 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินงาน  
กิจกรรมยอยท่ี 1 : พัฒนาอาจารยตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (IDP) 
    ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 กิจกรรมยอยท่ี 2 : อบรมศาสตรและศิลปฯ 
       ระยะเวลาดําเนินงาน เมษายน – มิถุนายน 2560 
 กิจกรรมยอยท่ี 3 : การสงเสริมการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของ อาจารยระดับปริญญาเอก 
       ระยะเวลาดําเนินงาน เมษายน – มิถุนายน 2560 
 กิจกรรมยอยท่ี 4 : เตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
       ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – มีนาคม 2560 

 
1๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับในการดําเนินโครงการ :  
     กิจกรรม : พัฒนาพัฒนาอาจารยดานวิชาการและวิชาชีพ 
  กิจกรรมยอยท่ี 1 : พัฒนาอาจารยตามความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ (IDP) 

 บุคลากรประเภทสายวิชาการไดมีโอกาสเขารวมอบรม/ประชุม/สัมมนา อ่ืนๆ และเปนการ
พัฒนาตนเองท้ังดานสายวิชาชีพ และสายวิชาการ 

กิจกรรมยอยท่ี 2 : อบรมศาสตรและศิลปฯ 
  บุคลากรประเภทสายวิชาการ ไดเขารวมอบรมหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นสาขาศาสตรและ

ศิลปะการสอนทางการพยาบาล เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ในแนวคิดและวิธีการจัดการ
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เรียนการสอนทางการพยาบาล มีความสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาพยาบาล
ไดท้ังในหองเรียน และในคลินิกอยางครบวงจรและอยางมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมยอยท่ี 3 : การสงเสริมการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของ อาจารยระดับปริญญาเอก 
  บุคลากรสายวิชาการ ไดรับโอกาสศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน (ระดับปริญญาเอก) 
 กิจกรรมยอยท่ี 4 : เตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

1. บุคลากรสายวิชาการไดพัฒนาแนวคิดหลักการ ข้ันตอน วิธีการ และเทคนิคในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องในเรื่องคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
2. บุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

  
1๒.ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
    กิจกรรม : พัฒนาพัฒนาอาจารยดานวิชาการและวิชาชีพ 
 

กิจกรรมยอยท่ี 1 : พัฒนาอาจารยตามความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ (IDP) 
  เชิงปรมิาณ อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการและดานวิชาชีพ ท้ัง 
  ภายในและภายนอกไมนอยกวาคนละ 40 ชั่วโมง/ปการศึกษา  
  เชิงคุณภาพ อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการและดานวิชาชีพ มีการ
  รายงานผลการอบรม การนําไปใชประโยชนอยางแทจริง  
กิจกรรมยอยท่ี 2 : อบรมศาสตรและศิลปฯ 
  เชิงคุณภาพ บุคลากรสายวิชาการเขารวมการอบรมหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร
  และศิลปะการสอนทางการพยาบาล และสามารถนําความรูมาประยุกตใชและพัฒนาดาน
  การเรียนการสอน และเก่ียวของไดอยางมีคุณภาพ 
กิจกรรมยอยท่ี 3 : การสงเสริมการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของ อาจารยระดับปริญญาเอก 
  เชิงประมาณ บุคลากรประเภทสายวิชาการศึกษาตอระดับปริญญาเอก อยางนอย 2 คน 
 
กิจกรรมยอยท่ี 4 : เตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
  เชิงคุณภาพ  

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในข้ันตอนวิธีการ เทคนิคในการพัฒนา ตนเอง และ
 สามารถดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในเรื่องตําแหนงทางวิชาการ 

2. ผูเขารวมมีความพึงพอใจ  ไมต่ํากวา 3.51 
  เชิงปริมาณ ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
 
13. งบประมาณ  (แยกตามหมวดคาใชจาย) 
การจัดกิจกรรมยอยท่ี 1  พัฒนาอาจารยตามความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ (IDP) 
 เบิกจากเงิน รายไดคณะพยาบาลศาสตร รหัสโครงการ 01010052  
 ชื่อโครงการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รหัสกิจกรรม ...................................................... 

1.1 คาใชสอย        336,000  บาท 
 รวมงบประมาณ    336,000 บาท 
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 การจัดกิจกรรมยอยท่ี 2  อบรมศาสตรและศิลปฯ 
 เบิกจากเงิน รายไดคณะพยาบาลศาสตร รหัสโครงการ 01010052  
 ชื่อโครงการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  รหัสกิจกรรม ...................................................... 

1.1 คาใชสอย       50,000  บาท 
 รวมงบประมาณ    50,000 บาท 
 

การจัดกิจกรรมยอยท่ี 3 การสงเสริมการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของ อาจารยระดับปริญญาเอก 
 เบิกจากเงิน รายไดคณะพยาบาลศาสตร รหัสโครงการ 01010052  
 ชื่อโครงการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  รหัสกิจกรรม ...................................................... 

1.1 คาใชสอย       600,000 บาท 
 รวมงบประมาณ   600,000 บาท 
 

การจัดกิจกรรมยอยท่ี 4 เตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 เบิกจากเงิน รายไดคณะพยาบาลศาสตร รหัสโครงการ 01010052  
 ชื่อโครงการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  รหัสกิจกรรม ...................................................... 
 1.1 คาตอบแทน         2,400  บาท 
 1.2 คาใชสอย        11,920 บาท 
 1.3 คาวัสด ุ         1,800 บาท 
  รวมงบประมาณ     16,120  บาท 
 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,002,120 บาท (หนึ่งลานสองพันหนึ่งรอยย่ีสิบบาทถวน) 
ท้ังนี้ขอถัวเฉลี่ยท้ังโครงการ 
 
 
 
 
                    ลงชื่อ   .........................................................................ผูเสนอโครงการ                                     
               (นางสาวมะลิวัลย จันทวรีย) 
               ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     วันท่ี..................................................... 
                              
 
 
 
                              ลงชือ่   .........................................................................ผูอนุมัติโครงการ                                     
           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน ธานี) 
               ตําแหนง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
       วันท่ี..................................................... 

  


