แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผน

รหัสโครงการ

โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส
ด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

415,000

A

01 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์

4

40,000

รองวิชาการ

ผศ.สุดาพร

ผลิตเพิ่ม 2558

A

02 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ
(MEQ)

1

50,000

รองวิชาการ

ผศ.สุดาพร

ผลิตเพิ่ม 2558

A

03 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านเอกสารประกอบการสอน ตํารา
สื่อการสอนสําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร

1

รองวิชาการ

อ.สุกัญญา

ผลิตเพิ่ม 2558

A

04 โครงการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี

2

รองวิชาการ

อ.ดร.นุชนาถ

ผลิตเพิ่ม 2558

A

05 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

4

รองวิชาการ

ผศ.สุดาพร

ผลิตเพิ่ม 2558

A

06 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านบริการการศึกษา

2-4

รองวิชาการ

A

07 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

4

รองวิชาการ

อ.ดร.นุชนาถ

ผลิตเพิ่ม 2558

A

08 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการวิจัย
และบริการวิชาการในรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

4

รองวิชาการ

ผช.วิชาการ

ผลิตเพิ่ม 2558

A

09 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านจิตปัญญาศึกษาและความคิดเชิงบวก

2

ผช.วิชาการ

A

10 โครงการวิเคราะห์และพัฒนาข้อสอบรวบยอด

2

รองวิชาการ

A

11 โครงการพั
โครงการพฒนาหองปฏบตการเรยนรู
ฒนาห้องปฏิบัติการเรียนร้ทางการพยาบาลให้
างการพยาบาลใหเปนแหลงดาน
เป็นแหล่งด้าน
วิจัยของอาจารย์และนักศึกษา

A

12 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่2)
สําหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

1

50,000

รองวิชาการ

A

13 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)

1

20,000

กก.บัณฑิต

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

A

14 โครงการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2

15,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

A

15

1

5,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

รองฝ่ายการ

หน่วยกิจการ

กองทุนค่าธรรมเนียม

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

หน่วยบัณฑิต

ไม่ใช้งบประมาณ

A

โครงการประเมินคุณภาพของมหาบัณฑิตตาม TQF ภายหลังสําเร็จ
การศึกษา
โครงการ TU Open House ( ร่วมกับกรรมการฝ่ายการนักศึกษา B 01
)
16 โครงการประชุมเครือข่าย วิชาการบัณฑิตศึกษา

14
1-4

ผลิตเพิ่ม 2558
หน.กลุ่มวิชา

กก ห้องปฏิบัติการ/หน ศนย์
กก.หองปฏบตการ/หน.ศู
นย

1
1

งานบริการศึกษา ผลิตเพิ่ม 2558

10,000

ผลิตเพิ่ม 2558
ผลิตเพิ่ม 2558
ผลตเพม

งานบริการศึกษา กองทุนค่าธรรมเนียม

A

17 โครงการดําเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาที่มีอยู่มีการเปิดรับและดําเนินการ
(ร้อยละ 100))

4

รองวิชาการ

A

18 โครงการดําเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทางการพยาบาล
ทุกหลักสูตร (หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทางการพยาบาลทุก
หลักสูตรที่มีอยู่มีการเปิดรับและดําเนินการ (ร้อยละ 100))

4

ผช.วิชาการ

ไม่ใช้งบประมาณ

A

19 โครงการดําเนินการและติดตามผลตามระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

1-4

รองวิชาการ

ไม่ใช้งบประมาณ

A

20 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ป.ตรี

1-4

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

1/11

30,000

ผช.วิเทศ

หน่วยวิเทศ

กองทุนค่าธรรมเนียม

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผน

รหัสโครงการ

โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส
A

21 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ป.โท
(โครงการเขียนบทคัดย่อภาษา อังกฤษ :Writing and abstract)

2

A

1-4

รองวิชาการ

A

22 โครงการวิจัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร
23 โครงการวิเคราะห์และพัฒนาข้อสอบรวบยอด

1

หัวหน้ากลุ่มวิชา

A

24

2

A

25 โครงการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(กลุ่มนักศึกษา)

1-2

A

26 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อการสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจากชมรมศิษย์เก่า

3

A

27 โครงการสร้างเสริมทักษะการทําข้อสอบด้วยตนเอง

A

28 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาโท

A

29 โครงการจั
โครงการจดทาระบบตดตามกากบใหนกศกษาดาเนนกจกรรมการทา
ดทําระบบติดตามกํากับให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรมการทํา
วิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง (กําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องเสร็จสิ้น
ในแต่ละกิจกรรมตั้งแต่การนําเสนอหัวข้อจนถึงการสอบวิทยานิพนธ์)

1,4

A

30 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จได้เร็วระหว่าง
กลุ่มนักศึกษา
31 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์
และเผยแพร่

2

10,000

กก.บัณฑิต

หน่วยบัณฑิต

1

10,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต/ เงินรายได้
งานวิจัย

A

32 โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการควบคุมวิทยานิพนธ์
(โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา)

3

35,000

กก.บัณฑิต

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

A

33 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านจริยธรรมการวิจัย (IRB)

3

10,000

ผช.วิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

A

34 โครงการบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและทางสังคมศาสตร์
นําไปใช้ในการเรียนการสอน

2

AO

35 โครงการปรับปรุงคู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

1

5,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

AO

36 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

1-4

10,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

AO

37

4

20,000

รองวิชาการ

A

โครงการทบทวนรายวิชากฎหมายวิชาชีพ
(โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์
และนักศึกษาในรายวิชากฎหมายวิชาชีพ)

โครงการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2552)

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

10,000

20,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

งานบริการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ
ผลิตเพิ่ม 2558

รองวิชาการ

งานบริการศึกษา กองทุนค่าธรรมเนียม

รองวิชาการ

ครูประจําชั้น ปี 4 ไม่ใช้งบประมาณ

20,000

รองวิชาการ

งานบริการศึกษา กองทุนค่าธรรมเนียม

1

30,000

รองวิชาการ

งานบริการศึกษา กองทุนค่าธรรมเนียม

1

15,000

กก.บัณฑิต

2/11

หน่วยบัณฑิต

ประธานสาขา หนวยบณฑต
หน่วยบัณฑิต

พย.492
ปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัย
ชุมชน

เงินรายได้

ไม่ใช้งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

เงินรายได้

พย. 282
ไม่ใช้งบประมาณ
ปฏิบัติการ
พยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ

งานบริการศึกษา กองทุนค่าธรรมเนียม

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผน

รหัสโครงการ

โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส
ด้านพัฒนานักศึกษา
โครงการ TU Open House

2,434,500

B

01

1

30,000 รองฝ่ายการ นศ. กก.ฝ่ายวิชาการ

B

02 โครงการสร้างเสริมจิตวิญญาณธรรมศาสตร์

4

B

03

โครงการให้บริการสุขภาพเนื่องในวันมหิดล และวางพานพุ่ม (ศิริราช)

4

10,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.เสาวลักษณ์/
อ.ศิริขวัญ

กองทุนค่าธรรมเนียม

B

04

โครงการศิลปและวัฒนธรรมทางการพยาบาลในการมอบขีดหมวกและ
เข็มธรรมศาสตร์ และปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
(รหัส 54)

3

30,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.ศิริขวัญ/

กองทุนค่าธรรมเนียม

B

05

โครงการมอบหมวกและดวงประทีป แด่นักศึกษาชั้นปีที่ 2

2

20,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.ศยามล /
สุภาวดี

อ. กองทุนค่าธรรมเนียม

B

06

โครงการตรวจคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่
2-4

1

104,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.เสาวลักษณ์/
อ.ศิริขวัญ/ อ.
บุณฑริกา

กองทุนค่าธรรมเนียม

B

07

โครงการส่งเสริมสุขภาพคลายเครียด นักศึกษาปี 1-4
((** หมายเหตุ ชั้นปีละ 15,000บาท**)
,
)

4

60,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.ประจําชั้นปี

กองทุนค่าธรรมเนียม

B

08

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ปี 4

2

30,000 รองฝ่ายการ นศ. ผศ.ปริญญา

กองทุนค่าธรรมเนียม

B

09 โครงการกีฬา Freshy นักศึกษาชั้นปีที่ 1

4

B

10

โครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษา

3

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา (โครงการเดียวกับ C 01)

3

8,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

กองทุนค่าธรรมเนียม
เงินรายได้

รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. ใช้งบประมาณของ นศ.
100,000 รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. กองทุนค่าธรรมเนียม
รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. ผลิตเพิ่ม 2558

B

11

โครงการอาจารย์ประจําชั้นพบนักศึกษา (Home Room)

1-4

B

12

โครงการพัฒนาจริยธรรม สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

1

150,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.เกสร/
ปริญญา

B

13

โครงการพัฒนาจริยธรรม สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

1

150,000 รองฝ่ายการ นศ. ผศ.ปริญญา/
อ.ศิริขวัญ

กองทุนค่าธรรมเนียม

B

14

โครงการพัฒนาจริยธรรม "จริยธรรมของผู้นํา" สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

1

150,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.เสาวลักษณ์ /
อ.ศิริขวัญ

กองทุนค่าธรรมเนียม

B

15

โครงการพัฒนาจริยธรรม สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

1

150,000 รองฝ่ายการ นศ. ผศ.ปริญญา

กองทุนค่าธรรมเนียม

B

16 โครงการพัฒนานักศึกษา

3

รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. ผลิตเพิ่ม 2558

B

17

โครงการปรับปรุงและพัฒนางานกิจการนักศึกษา

1-4

รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. ผลิตเพิ่ม 2558

B

18

โครงการภาษาอังกฤษกับชีวิตประจําวันและวิชาชีพพยาบาล สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี (โครงการเดียวกับ A 20)

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

2
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40,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.ประจําชั้นปี

รองวิชาการ

ผศ.

กองทุนค่าธรรมเนียม
กองทุนค่าธรรมเนียม

งานบริการศึกษา กองทุนค่าธรรมเนียม

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผน

รหัสโครงการ

โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส
B

19

โครงการร่วมมือดําเนินโครงการ/กิจกรรมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์
กับชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ( โครงการสัมมนา
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลธรรมศาสตร์)

2

B

20

โครงการ "ธรรมศาสตร์สู่ชุมชน"

4

รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. ไม่ใช้งบประมาณ

B

21

โครงการจัดตั้งกองทุนชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. เพื่อศิษย์
ปัจจุบัน

2-4

รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. ไม่ใช้งบประมาณ

BO

22 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพยาบาลศาสตร์

2

35,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

BO

23

โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์
และนักศึกษาในรายวิชากฎหมายวิชาชีพ

2

20,000

รองวิชาการ

งานบริการศึกษา กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

24

โครงการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์สําหรับนักศึกษา

1

30,000

รองวิชาการ

งานบริการศึกษา กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

25

โครงการ " ค่ายแนะแนวสานฝันสู่พยาบาล"

2

80,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.ศยามล /
สุธาสินี

อ. กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

26

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 57)
และผู้ปกครอง

4

33,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.จุไรรัตน์ /
เกสร

อ. กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

27

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์สําหรับนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 2-4

4

20,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.บุณฑริกา/ อ. กองทุนค่าธรรมเนียม
ศยามล

BO

28

โครงการกีฬาสุขศาสตร์

2

15,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.เสาวลักษณ์

กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

29

โครงการการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

1-2

200,000 รองฝ่ายการ นศ. ผศ.จีราภรณ์

กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

30

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักศึกษาพยาบาล

2

50,000 รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

31

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4

2

30,000 รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

32

โครงการจิตอาสา ** หมายเหตุ มีโครงการย่อย **

4

60,000 รองฝ่ายการ นศ. ผศ.ปริญญา

BO

33

กิจกรรมวันลอยกระทง

1

6,000 รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

34

โครงการรดน้ําขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์

3

8,500 รองฝ่ายการ นศ. กก.ทํานุฯ

BO

35

กิจกรรมดนตรีไทย (ตลอดปี)

BO

36

โครงการสานสัมพันธ์ครู-ศิษย์ (ปีใหม่)

2

50,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.ศิริขวัญ/
กก.ทํานุฯ

กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

37

โครงการประกวดร้องเพลงประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

10,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.จุไรรัตน์

กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

38

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องร่วมร้องเพลงเชียร์ (** หมายเหตุ แบ่ง
จัดเป็น 2 ช่วง**)

4

35,000 รองฝ่ายการ นศ. ผศ.ปริญญา / อ. กองทุนค่าธรรมเนียม
เกสร

BO

39

กิจกรรมร่วมวางพานพุ่มวันพยาบาลแห่งชาติ (สภาการพยาบาล)

1

5,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.เกสร

กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

40

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ / วิชาการ

3

500,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.สุภาวดี

กองทุนค่าธรรมเนียม

BO

41

กิจกรรมไหว้ครูคณะฯ

4

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

1-4
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40,000 รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. กองทุนค่าธรรมเนียม

เงินรายได้

กองทุนค่าธรรมเนียม

กองทุนค่าธรรมเนียม

20,000 รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. กองทุนค่าธรรมเนียม

10,000 รองฝ่ายการ นศ. ผศ.จีราภรณ์/
อ สธาสิ
อ.สุ
ธาสนนี

กองทุนค่าธรรมเนียม

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผน

รหัสโครงการ

โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส
BO

42

โครงการปัจฉิมนิเทศ สร้างคนกตัญญู (นักศึกษาปี 4)

3

30,000 รองฝ่ายการ นศ. ผศ.ปริญญา / อ. กองทุนค่าธรรมเนียม
เสาวลักษณ์

BO

43

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาล

4

BO

44 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

4

50,000 รองฝ่ายการ นศ. อ.ศยามล /
กองทุนค่าธรรมเนียม
ผศ.จีราภรณ์
5,000 รองฝ่ายการ นศ. หน่วยกิจการ นศ. เงินรายได้

BO

45 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4

15,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

BO

46 โครงการแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

3

30,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

BO

47 โครงการสานสัมพันธ์ครู - ศิษย์

1

15,000

รองวิชาการ

หน่วยบัณฑิต

เงินรายได้

ด้านพัฒนาบุคลากร

376,000

C

01 โครงการพัฒนาอาจารย์ (โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา)

3

C

02

2

10,000

รองวางแผน

C

03 โครงการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ

3

10,000

ผู้ช่วยวิจัย

C

04 โครงการเสวนาวิชาการหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน
การวิจัย การเรี
การวจย
การเรยนการสอน
ยนการสอน แล
และการบรการวชาการ
การบริการวิชาการ

3

10,000

รองวางแผน

เงินรายได้

C

05

โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาจารย์ให้สามารถทําหน้าที่ช่วยเหลือ
และกลั่นกรองงานที่จะตีพิมพ์เผยแพร่และงานที่จะใช้ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ

3

8,000

คณบดี

เงินรายได้

C

06 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการใน
สาขาพยาบาลศาสตร์

3

10,000

รองวางแผน

หน.กลุ่มวิชา

เงินรายได้

C

07 โครงการจัดทําแผนยกระดับสําหรับอาจารย์ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (อิงกับสัมมนากลุ่มวิชา/โครงการสัมมนาคณะ)

1

รองวางแผน

หน.กลุ่มวิชา

ไม่ใช้งบประมาณ

C

08 โครงการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ ตามคุณสมบัติ
การดํารงตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงภาระงานตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย

3

รองวางแผน

ไม่ใช้งบประมาณ

C

09 โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่

1-2

10,000

รองวางแผน

เงินรายได้

C

10 โครงการอบรมภาษาสําหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

1-4

80,000

ผู้ช่วยวิเทศ

เงินรายได้

C

11

ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

C

12

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการบริหารจัดการ
ในงานที่เกี่ยวข้อง (เน้นที่หัวหน้างาน)

C

13 โครงการสัมมนาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเชิงรุก (รวมศูนย์เด็ก
และศูนย์ส่งเสริม จัดในโครงการสัมนาคณะฯ : แผนงานด้านบริหาร)

C

14

โครงการแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเชิงรุก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน โดยตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

รองฝ่ายการ

หน่วยกิจการ นศ. ผลิตเพิ่ม 2558
เงินรายได้
งานวิจัย

เงินรายได้

3

20,000 เลขานุการคณะ

คุณสิวลี

เงินรายได้

1-4

10,000 เลขานุการคณะ

หัวหน้างาน

เงินรายได้

3

เลขานุการคณะ

3-4

90,000 เลขานุการคณะ
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ผลิตเพิ่ม 2558
เงินรายได้

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผน

รหัสโครงการ

โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส
C

15 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ
(ส่วนหนึ่งอิงกับโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานวิจัยและอิงกับ
มหาวิทยาลัย)

1-4

C

16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมการทํางานของบุคลากรโดยใช้กระบวนการ CQI

1-4

8,000

รองวางแผน

C

17

1-2

10,000

รองวางแผน

CO

18 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการสนันสนุนการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

1-4

35,000 เลขานุการคณะ

เงินรายได้

CO

19

10,000

เงินรายได้

CO

20 ค่าใช้จ่ายในการไปอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่

1-4

40,000 เลขานุการคณะ

เงินรายได้

CO

21 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบวุฒิบัตร

1-4

15,000 เลขานุการคณะ

เงินรายได้

โครงการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการทํางานของบุคลากรแบบ
360 องศา

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษทางการพยาบาล

2

01 โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยทางการพยาบาล (NRC)

D

งานวิจัย

ไม่ใช้งบประมาณ

หน.งานบริหาร เงินรายได้
งานวางแผน

ผช.วิเทศ

เงินรายได้

1 294 000
1,294,000

ด้านการวิจัย
ดานการวจย
D

เลขานุการคณะ

คณบดี

งานวิจัย

เงินรายได้

02 การสนับสนุนนําเสนอผลงานนานาชาติ (Proceeding full paper)

ผช.วิจัย

งานวิจัย

กองทุนวิจัย

D

03 โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผช.วิจัย

งานวิจัย

กองทุนวิจัย

D

04 โครงการให้คําปรึกษางานวิจัยและสถิติให้แก่อาจารย์และนักวิจัย

1-4

20,000

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

D

05 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM 3
เดือน/ครั้ง)

1-4

20,000

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

D

06 โครงการสนับสนุนเงินทุนวิจัยของคณะแก่อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรของคณะ

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

กองทุนวิจัย

D

07 โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์และนักวิจัยในการเขียน
โครงการวิจัย

2

20,000

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

D

08 โครงการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

1-4

20,000

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

D

09 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ เขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ฐานข้อมูล ISI/Scopus

2

20,000

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

D

10 โครงการสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงใน
วารสารในฐานข้อมูลสากล

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

กองทุนวิจัย

D

11 โครงการสนับสนุนเงินรางวัลในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในการ
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

กองทุนวิจัย

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

1-4

6/11

40,000

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผน

รหัสโครงการ

โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส
D

12 โครงการถ่ายทอด ขยายผล และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์

1-4

100,000

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

D

13 โครงการสนับสนุนการเขียนบทความทางวิชาการและการดําเนินการเรื่อง
Citation ทั้งในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

2

20,000

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

D

14 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัย ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยและต่างประเทศในทุกภูมิภาคของโลก

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

กองทุนวิจัย

D

15 โครงการพัฒนาระบบและกลไกคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศด้าน
การวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพเพื่อใช้ในการบริหารงานวิจัยของ
คณะ
16 เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ ฯ

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

กองทุนวิจัย

DO
DO
DO

17 โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับ
อาจารย์
18 โครงการอบรมความรู้ด้านการวิจัยสําหรับเจ้าหน้าที่

2

1,000,000

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

1-4

24,000

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

1-4

10,000

ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัย

เงินรายได้

ด้านการบริการวิชาการ

1,031,700

E

01 โครงการพัฒนาบุคลากรและ/หรือพี่เลี้ยงเด็ก

1-4

30,000

หน.ศูนย์เด็ก

ศูนย์เด็ก

เงินรายได้

E

02

1-4

30,000

หน.ศูนย์เ์ ด็็ก

ศูนย์เ์ ด็็ก

เงินิ รายได้
ไ้

E

03 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

1-4

หน.ศูนย์ส่งเสริม

ศูนย์ส่งเสริม

ไม่ใช้งบประมาณ

E

04

1-4

20,000 หน.ศูนย์ส่งเสริม

ศูนย์ส่งเสริม

เงินรายได้

E

05 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

1-4

50,000 หน.ศูนย์ส่งเสริม

ศูนย์ส่งเสริม

เงินรายได้

E

06

2-3

50,000

ผู้ช่วยวิชาการ

ศ.ดร.ประนอม เงินรายได้

E

07 โครงการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพ

2-4

10,000

ผู้ช่วยวิชาการ

ศ.ดร.ประนอม เงินรายได้

E

08 โครงการบริการวิชาการของกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ
โครงการรู้เท่าทันป้องกันโรคหลอดเหลือดสมอง

1

8,200 กลุ่มวิชาผู้ใหญ่

อ.ดร.สุนทรา เงินรายได้

E

09 โครงการบริการวิชาการของกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

1

10,000 กลุ่มวิชาผู้ใหญ่

ผศ.ดร.ธีระนุช/ เงินรายได้
ผศ.ปริญญา

E

10 โครงการบริการวิชาการของกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตฯ
โครงการ...................................................................

E

11 โครงการบริการวิชาการของกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวฯ
โครงการคู่สมรสคุณภาพ

E

12 โครงการบริการวิชาการของกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
โครงการ..................................................................

กลุ่มวิชาเด็ก

E

13 โครงการบริการวิชาการของกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
โครงการ....................................................................

กลุ่มวิชาชุมชน

E

14 โครงการดําเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ภาคพิเศษ)

โโครงการพััฒนาศูนย์์เด็็กใให้้มีคุณภาพและได้
ไ ้มาตรฐานเข้้าสู่ระบบเกณฑ์์
รางวัลคุณภาพ (TQA)

โครงการกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก

โครงการ Healthy Aging Community

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มวิชาจิตเวช
4

20,000 กลุ่มวิชาครอบครัว

คณบดี
7/11

ผลิตเพิ่ม 2558

ผศ.ดร.ชมชื่น

ไม่ใช้งบประมาณ

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสโครงการ

แผน
โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส
E

15 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทางตา

ผช.วิชาการฯ

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ โครงการหารายได้

E

16 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ใช้ยาและสารเสพติด
(ร่วมกับสาบันธัญญารักษ์)

ผช.วิชาการฯ

ผศ.ดร.นิตยา

E

17 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช
เด็ก (ร่วมกับราชานุกูล)

ผช.วิชาการฯ

ผศ.ชิดกมล/อ.ดร. โครงการหารายได้
นุชนาถ

E

18 โครงการลดน้ําหนักอย่างไร ให้ประสบความสําเร็จ

ผช.วิชาการฯ

คุณกัลยาณี

E

19 โครงการกฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล

ผช.วิชาการฯ

โครงการหารายได้

E

20 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาล
เฉพาะทาง

ผช.วิชาการฯ

โครงการหารายได้

E

21 โครงการบริการวิชาการลักษณะพิเศษอื่นๆ อาทิ การจัดประชุม
วิชาการประจําปี ฯลฯ

ผช.วิชาการฯ

โครงการหารายได้

E

22 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการพยาบาลที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ (ดาเนนการแลวในป
ธรรมศาสตร
(ดําเนินการแล้วในปี 2557)

ผู้ช่วยวิชาการ

ไม่ใช้งบประมาณ

E

23 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การบริการวิชาการของคณะฯ

1-4

8,000

ผู้ช่วยวิชาการ

คุณชลกนก

เงินรายได้

E

24 โครงการประเมินผลและนําผลการ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มาปรับปรุงงานบริการวิชาการด้านต่างๆ

4

8,000

ผู้ช่วยวิชาการ

คุณสมฤทัย

เงินรายได้

EO

25 โครงการบริการวิชาการ
(โครงการเตรียมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 20,00 บาท)ซ้ํา
E08 (โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ 30,000 บาท) ซ้ํา E 09
(โครงการพัฒนาระบบการให้บริการพยาบาลที่เชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 5,000 บาท ) ซ้ํา E 22

1-4

5,500

ผู้ช่วยวิชาการ

EO

26 เงินอุดหนุนโครงการห้องเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ

1-4

500,000

หน.ศูนย์เด็ก

ศูนย์เด็ก

เงินรายได้

EO

27 โครงการรับดูแลเด็กช่วงปิดเทอม

3

60,000

หน.ศูนย์เด็ก

ศูนย์เด็ก

เงินรายได้

EO

28 โครงการหนอนน้อยนักอ่านสัญจร

3

7,000

หน.ศูนย์เด็ก

ศูนย์เด็ก

เงินรายได้

EO

29 โครงการเชื่อมต่อระบบบริการกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1-4

80,000 หน.ศูนย์ส่งเสริม

ศูนย์ส่งเสริม

เงินรายได้

EO

30 โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

1-4

35,000

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

1
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100,000

ผช.วิชาการ

โครงการหารายได้

โครงการหารายได้

เงินรายได้

เลขานุการคณะ ผลิตเพิ่ม 57 ใช้ต่อ

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผน

รหัสโครงการ

โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส
ด้านวิเทศสัมพันธ์

820,000

F

01 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

1-4

F

02 โครงการจัดหาทุนเพื่อการศึกษาดูงานและนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในต่างประเทศของอาจารย์และนักศึกษา

1-4

F

03

1-4

F

04 โครงการสร้างและขยายเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการการวิจัย กับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

F

05 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือ
กับต่างประเทศและความเป็นนานาชาติของคณะฯ

โครงการพัฒนาหน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะฯ

ผู้ช่วยวิเทศ

งานวิจัย

เงินรายได้

ผู้ช่วยวิเทศ

งานวิจัย

-

10,000

ผู้ช่วยวิเทศ

งานวิจัย

เงินรายได้

1-4

500,000

ผู้ช่วยวิเทศ

งานวิจัย

เงินรายได้

1-4

10,000

ผู้ช่วยวิเทศ

งานวิจัย

เงินรายได้

ผช.วิเทศ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

300,000

160,000

G

01 โครงการด้านกิจการพิเศษและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ

รองฝ่ายการ

G

02 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน

รองฝ่ายการ

G

03 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
สารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

รองฝ่ายการ

G

04 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งวัฒนธรรม
ทางการพยาบาล

G

05 โครงการวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับการพยาบาล

GO

06 เงินอุดหนุนกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ

1-4

20,000

กก.ทํานุฯ

เงินรายได้

GO

07 เงินอุดหนุนกิจกรรมในการจัดงานแสดงความยินดี

1-4

20,000

กก.ทํานุฯ

เงินรายได้

GO

08 เงินอุดหนุนกีฬา

1

50,000

กก.ทํานุฯ

เงินรายได้

GO

09

2

40,000

กก.ทํานุฯ

เงินรายได้

GO

10 โครงการวัฒนธรรมสัญจร

3

30,000

กก.ทํานุฯ

เงินรายได้

โครงการพัฒนาค่านิยม

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

9/11

พย.282 อ.
เสาวลักษณ์
พย.394อ.ศิริขวัญ
พย.132 อ.เกสร
พย.493 อ.เกสร

ผช.วิเทศ

รองฝ่ายการฯ

รองฝ่ายการ

อ.อังคณา

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผน

รหัสโครงการ

โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

175,000

H

01 โครงการประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ร่วมกับ
กก.ฝ่ายการนักศึกษา)

4

รองวางแผน

หน่วยประกัน

H

02 โครงการประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4

10,000

รองวางแผน

หน่วยประกัน

เงินรายได้

H

03

1-4

30,000

รองวางแผน

หน่วยประกัน

เงินรายได้

H

04 โครงการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2557

3

25,000

รองวางแผน

หน่วยประกัน

เงินรายได้

H

05 โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

4

25,000

รองวางแผน

หน่วยประกัน

เงินรายได้

H

06 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทียบเทียงสมรรถนะภายในและภายนอก
หน่วยงาน

2

30,000

รองวางแผน

H

07 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557

4

35,000

รองวางแผน

H

08 โครงการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ

1-4

20,000 เลขานุการคณะ

โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายแก่บุคลากรตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. กพร. EdPEX

ด้านการบริหาร

เงินรายได้
หน่วยประกัน

เงินรายได้

หน่วยประกัน

เงินรายได้

748,000

I

01 โครงการสัมมนาคณะ “การจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการและ
ค่าเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ 2558

1

20,000

รองวางแผน

I

02 โครงการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ

1,3

10,000 เลขานุการคณะ

I

03 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1-4

10,000

ผลิตเพิ่ม 2558
ผลิตเพิ่ม 2558

รองวางแผน

งานวางแผน

เงินรายได้

โครงการปรับปรุงกระบวนงานตามพันธกิจและประเมินผลลัพธ์ของงาน
โดยกระบวนการ CQI (โครงการเดียวกับ C 16)

รองวางแผน

งานวางแผน

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะแบบ 360 องศา (โครงการเดียวกับ C 17)

รองวางแผน

งานวางแผน

ไม่ใช้งบประมาณ

กก.วิเคราะห์งบ

หน.งานคลัง

ไม่ใช้งบประมาณ

I

04 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการวิเคราะห์งานด้านการเงิน
งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ (ทรัพยากรอื่นๆ เช่น หมึก กระดาษ)

2-4

I

05 โครงการการพัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
PDCA

1-4

โครงการจัดการความรู้ในภาพรวมของคณะฯ (โครงการเดียวกับ H 08)

8,000

1-4

รองวางแผน

เงินรายได้

เลขานุการคณะ

เงินรายได้

IO

06 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุของค์กร

3

20,000

หน.ศูนย์เด็ก

ศูนย์เด็ก

เงินรายได้

IO

07 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

1-4

15,000

หน.ศูนย์เด็ก

ศูนย์เด็ก

เงินรายได้

IO

08 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

1-4

50,000 หน.ศูนย์ส่งเสริม

ศูนย์สง่ เสริม

เงินรายได้

IO

09 โครงการจัดงานวันเด็ก

2

25,000

ศูนย์เด็ก

เงินรายได้

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

10/11

หน.ศูนย์เด็ก

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

แผนปฏิบัติงาน/แผนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผน

รหัสโครงการ

โครงการ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส
IO

10 โครงการประชุมผู้ปกครอง

1-4

35,000

หน.ศูนย์เด็ก

ศูนย์เด็ก

เงินรายได้

IO

11 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

1-4

15,000

หน.ศูนย์เด็ก

ศูนย์เด็ก

เงินรายได้

IO

12 โครงการวันแม่แห่งชาติ

4

5,000 หน.ศูนย์ส่งเสริม

ศูนย์ส่งเสริม

เงินรายได้

IO

13 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ

1

3,000 หน.ศูนย์ส่งเสริม

ศูนย์ส่งเสริม

เงินรายได้

IO

14 โครงการวันพ่อแห่งชาติ

1

5,000 หน.ศูนย์ส่งเสริม

ศูนย์ส่งเสริม

เงินรายได้

IO

15 โครงการพัฒนาบุคลากร

3

ศูนย์เด็ก

เงินรายได้

IO

16 โครงการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน

3

20,000 หน.ศูนย์ส่งเสริม

ศูนย์ส่งเสริม

เงินรายได้

IO

17 โครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากร

3

30,000 หน.ศูนย์ส่งเสริม

ศูนย์ส่งเสริม

เงินรายได้

IO

18 เงินอุดหนุนค่าบํารุงที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา
พยาบาลของรัฐ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1-4

20,000 เลขานุการคณะ

เงินรายได้

IO

19 โครงการประหยัดพลังงาน

1-4

10,000 เลขานุการคณะ

เงินรายได้

IO

20 โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ

3

20,000 เลขานุการคณะ

เงินรายได้

IO

21 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่

1-4

90,000 เลขานุการคณะ

เงินรายได้

IO

22 โครงการอาจารยและบุ
โครงการอาจารย์และบคลากรดี
คลากรดเดน
เด่น

11-44

20,000 เลขานุ
เลขานการคณะ
การคณะ

เงินรายได้
เงนรายได

IO

23 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

3-4

53,000 เลขานุการคณะ

เงินรายได้

IO

24 ค่าใช้บริการโปรแกรม Microsoft Windows และ Microsoft Office
และค่าใช้บริการโปรแกรมสําหรับการป้องกันไวรัส

1

64,000 เลขานุการคณะ

เลขานุการคณะ เงินรายได้

IO

25 โครงการพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ

1-4

80,000

คณบดี

เลขานุการคณะ เงินรายได้

คณบดี

เลขานุการคณะ เงินรายได้

ด้านการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯ

120,000

หน.ศูนย์เด็ก

45,000

J

01 โครงการจัดทําแผนยกระดับในการปรับปรุงงานบริหารตามผลการ
ประเมินของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDCA

1-4

5,000

J

02 โครงการสรุปและวิเคราะห์การได้มาซึ่งรายได้ของคณะฯ เพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับในอนาคต

2-3

5,000 กก.วิเคาะห์งบฯ

J

03 โครงการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1-4

5,000

คณบดี

เลขานุการคณะ เงินรายได้

J

04 โครงการจัดทําระบบและกลไก ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของ
หน่วยและศูนย์จัดตั้งใหม่ทั้งหมดในรูปแบบ PDCA

1-4

10,000

คณบดี

เลขานุการคณะ/ เงินรายได้
งานวางแผน

J

05 โครงการสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1-4

20,000 หน.ศูนย์ส่งเสริม

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

11/11

เงินรายได้

เงินรายได้

อ้างอิงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558

