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แผนฝึกอบรมตามแผนยุทธศาสตร์  ปี 2560  คณะพยาบาลศาสตร์  กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สายอาจารย์) 
 

 

หลักสูตร/โครงการ 
/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
 

สถานที ่
 

แหล่งงบประมาณ 
สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ 
/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ 
สภาการพยาบาลที่ 

 
สรุปแผน 

1. โครงการปฐมนิเทศ 
    อาจารย์ที่มาปฏิบัติ 
    งานใหม่ 
           

-เพ่ือเสริมสร้าง 
 ความรู้ความเข้าใจ 
 ด้านการเรียนการ 
 สอน การวิจัย และ 
 บริการวิชาการ 
 อย่างเป็นระบบ 
-ความรู้เบื้องต้น 
 เกี่ยวกับการ 
 ประกันคุณภาพ 
 

อาจารย์ที่มา
ปฏิบัติงานใหม่ 
จ านวน 1 คน 

 

จ านวน  5 วัน ห้องประชุม   
คณะพยาบาลศาสตร์   

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สภาการพยาบาล 

 

2. โครงการอบรม 
    หลักสูตรศาสตร์ 
    และศิลป์การสอน 
    ทางการพยาบาล 

-เพ่ือสร้างองค์ 
 ความรู้ในด้าน   
 การสอนการ 
 พยาบาล 

อาจารย์ที่มา
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 2 คน  
 

4 เดือน - ภายนอกสถาบัน จากมหาวิทยาลัย 
จ านวน 40,000 

บาท/คน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สภาการพยาบาล 

 

3.   สนับสนุน 
      อาจารย์ประจ า 
      หลักสูตรให้อบรม  
      เฉพาะสาขา 
 

-เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ 
 ความรู้ใหม่ๆ และ 
 ทักษะด้านการ 
 เรียนการสอน 
 เฉพาะสาขา 
 

อาจารย์ประจ า 
ที่ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 9 เดือน  
สาขาละ 2 คน 

ไม่น้อยกว่า  
15 ชั่วโมงต่อปี

การศึกษา 

- ภายนอกสถาบัน 
 

จากมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สภาการพยาบาล 

 



 

 
แผนฝึกอบรมตามแผนยุทธศาสตร์  ปี 2560 คณะพยาบาลศาสตร์  กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สายอาจารย์)   (ต่อ) 

 

 

หลักสูตร/โครงการ 
/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
 

สถานที ่
 

แหล่งงบประมาณ 
สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ 
/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ 
สภาการพยาบาลที่ 

 

สรุปแผน 

4.  โครงการอบรม 
    เชิงปฏิบัติการ เรื่อง:- 
    4.1 การจัดการ 
          เรียน/การสอน 
         สาขาพยาบาล- 
        ศาสตร์ 
    

  4.2 การประกัน 
       คุณภาพการ 
       ศึกษาขององค์กร 

-เพ่ือสร้างองค์ 
 ความรู้ในด้านการ 
 สอนการพยาบาล 
 และปรับปรุงแผน 
 การเรียนการสอน  
 รายวิชา  
  

-เพ่ือการสร้างองค์ 
 ความรู้เกี่ยวกับ 
 ประกันคุณภาพ 
 ตามมาตรฐาน 
 สากล 

อาจารย์ประจ า 
ทุกคน 

 
 
 
 
 

อาจารย์ประจ า 
ทุกคน 

5 วัน 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
 
 

- ภายในสถาบนั 
 
 
 
 
 

 
- ภายในสถาบนั 
 
 
 

จากมหาวิทยาลัย 
 (คิด 10 % จาก
งบประมาณท่ี

มหาวิทยาลัยจัดสรร
ให้คณะฯ) 

 

 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

สภาการพยาบาล 

 

5. โครงการอบรม 
    ฟ้ืนฟูทางวิชาการ  
    เรื่องการวัดและ 
    ประเมิลผลทาง 
    การศึกษาพยาบาล 
 

-เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ 
 ความรู้ใหม่ๆ และ 
 ทักษะด้านการ 
 ประเมินผลทาง 
 การศึกษาพยาบาล 

อาจารย์ประจ า 
ทุกคน 

1  วัน 
 
 

- ภายในสถาบนั 
 

จากมหาวิทยาลัย 
จ านวน 10,000  

บาท 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

สภาการพยาบาล 

 



 

แผนฝึกอบรมตามแผนยุทธศาสตร์   ปี 2560  คณะพยาบาลศาสตร์  กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  (สายอาจารย์)  (ต่อ) 
 

 

หลักสูตร/โครงการ 
/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
 

สถานที ่
 

แหล่งงบประมาณ 
สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ 
/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ 
สภาการพยาบาลที่ 

 

สรุปแผน 

6. โครงการศึกษาต่อ 
    ระดับปริญญาโท 

-เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ 
 ความรู้/ความ 
 เชี่ยวชาญเฉพาะ   
 สาขา 

อาจารย์ประจ า 
จ านวน 2 คน 

2 ปี 
 
 

- ภายใน/ภายนอก 
  สถาบัน 
 
  

-จากมหาวิทยาลัย 
 (จ านวน 200,000  
บาท) 
- ทุนส่วนตัว 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

สภาการพยาบาล 

 

7. โครงการศึกษาต่อ 
    ระดับปริญญาเอก 

-เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ 
 ความรู้/ความ 
 เชี่ยวชาญเฉพาะ    
 สาขาระดับสูง 

อาจารย์ประจ า 
จ านวน 3 คน 

2 – 3  ปี 
 
 

- ภายใน/ภายนอก 
  สถาบัน 
  
 

-จากมหาวิทยาลัย 
(จ านวน 550,000 
บาท/คน) 
-ทุนส่วนตัว 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

สภาการพยาบาล 

 

8. การเตรียมตัวเข้าสู่   
   ต าแหน่งทางวิชาการ 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ก้าวหน้าสู่ต าแหน่ง 

  ทางวิชาการ 
 

อาจารย์ประจ า 
จ านวน  6 คน 

-ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ของแต่ละ 
บุคคล 

- ภายในสถาบนั 
 

-จากมหาวิทยาลัย 
(ใช้งบสนับสนุน
งานวิจัย) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

สภาการพยาบาล 

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ  
     การเขียนบทความ 
     ทางวิชาการ 

- เพ่ือให้สามารถ
เขียนผลงาน
วิชาการได้อย่าง
ถูกต้อง  สามารถ
น าเผยแพร่ใน
วารสารที่เป็นที่
ยอมรับ 

อาจารย์ประจ า 
จ านวน 6 คน 

1  วัน 
 
 

- ภายในสถาบนั 
 

จากมหาวิทยาลัย 
(ใช้งบสนับสนุน

งานวิจัย) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 21 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

สภาการพยาบาล 

 



 

แผนฝึกอบรมตามแผนยุทธศาสตร์  ปี 2560 คณะพยาบาลศาสตร์  กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สายอาจารย์) (ต่อ) 
 

 

หลักสูตร/โครงการ 
/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
 

สถานที ่
 

แหล่งงบประมาณ 
สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ 
/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ 
สภาการพยาบาลที ่

 

สรุปแผน 

10. โครงการคงไว้ซึ่ง 
     อัตราก าลังของ 
     บุคลากร 

-เพ่ือให้สัดส่วน 
 อาจารย์ต่อนักศึกษา 
 ได้ตามเกณฑ์ (1:6) 

จ านวนอาจารย์ 
จ านวน 30 คน 

1 ปี - ภายในสถาบนั 
 

จากมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

สภาการพยาบาล 

 

 
 

                                                                                           
               

     
 
 
 
 
 


