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บบสนอครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ โ56ไ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิสัยทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชัๅนน าระดับสากล 
สรຌางนวัตกรรมพืไอการดูลตอนืไอง 

 

แ. ชืไอครงการ/กิจกรรม  ครงการพัฒนาระบบตอบกลับอัตนมัติสนับสนุนการท างานของสายวิชาการ  
     

โ. หนวยงานทีไรับผิดชอบครงการ งานสนับสนุนทัไวเป  กลุมงานบริหารคณะ 
 

3. ผูຌรับผิดชอบครงการ/กิจกรรม 

 แ. นางพใญศรี  ลนุกูล  ทีไปรึกษาครงการ 
 โ. นางกมลทิพย์  วัตตพรหม หัวหนຌาครงการ  สัดสวนรຌอยละ   ไเ   

ใ. นางสาวกัญญา  ทองจิบ    สัดสวนรຌอยละ   ใเ 
 ไ. นางสาวธิดารัตน์ ชะนวรรณะ    สัดสวนรຌอยละ   ใเ 
 

ไ. ลักษณะครงการ/กิจกรรม       [   ] สัมมนา   [     ]  อบรม    [     ]  ประชุม  [     ]  ประชุมชิงปฏิบัติการ   
        [ ✓] อืไนโ ปรดระบุ  ครงการพัฒนางาน 

 

5. ภารกิจ ิลือกเดຌมากกวา แ ขຌอี [   ] การรียนการสอน  [    ] การพัฒนานักศึกษา   [     ]  การวิจัย     
                                            [   ]  การบริการวิชาการ [  ] ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  [✓] การบริหารจัดการ 
 

6. สถานะครงการ              บรรจุ฿นผน   [ ✓] คณะฯ    ขຌอ ้้  หนຌา ใ้ 
[    ] สาขาวิชา/ฝຆาย  
[    ] หนวยงาน   

็.  ความชืไอมยงกับผนยุทธศาสตร์ 
      [    ] ยุทธศาสตร์ทีไ แ การขับคลืไอนระบบการรียนรูຌพืไอการผลิตบัณฑิต฿หຌมีสมรรถนะวิชาชีพตาม

มาตรฐานสากลละทักษะทีไจ าป็น฿นศตวรรษทีไ โแ 
      [    ] ยุทธศาสตร์ทีไ โ การขับคลืไอนผลงานวิจัยละนวัตกรรมดຌานการดูลตอนืไอง ทีไสามารถน าเป฿ชຌ

ประยชน์ละตอยอดชิงพาณิชย์ 
      [    ] ยุทธศาสตร์ทีไ ใ การขับคลืไอนบริการวิชาการทีไตอบสนองความตຌองการของชุมชนละสรຌางความขຌมขใงดຌาน

สุขภาวะของสังคมละประทศ 
      [ ✓] ยุทธศาสตร์ทีไ ไ การขับคลืไอนระบบบริหารจัดการองค์กรสูความป็นลิศบนพืๅนฐานหลักปรัชญาของศรษฐกิจ

พอพียง 
 

่.  ป้าประสงค์ทีไ  ไ.แ มีระบบการจัดการความรูຌพืไอพิไมความชีไยวชาญดຌานการดูลตอนืไอง ิหนຌา ใๆี 
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้.  กลยุทธ์   พัฒนาระบบกลเกการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน  ิหนຌา ใ่ี 
 

แเ.  ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา KPIs  ๆ5 จ านวนนวัตกรรม/ครงการพัฒนางาน/วิจัยสถาบัน ของ
บุคลากรสายสนับสนุน  ิหนຌา ใ่ี 
 

แแ. หลักการละหตุผล 

  สืบนืไองจากทีไคณะพยาบาลศาสตร์ เดຌมีการปรับครงสรຌางการบริหารงานพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
ครงสรຌางของมหาวิทยาลัยตัๅงตดือนมิถุนายน โ5ๆใ ดยเมมีจຌาหนຌาทีไสาขาประจ าสาขาวิชา ตปรับ฿หຌมี
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเปปฏิบัติงานประจ าชัๅน โ ละ แ คน พืไอท างานสนับสนุนทัไวเป ฿หຌกอาจารย์ประจ าชัๅน 
นัๅน โ เดຌก ชัๅน โ-ใ-ไ การบริหารจัดการสวนงานตละงาน หนวยงานสวนกลางของคณะด านินการจัดการ จึงท า
฿หຌอาจารย์สวนหนึไงยังเมทราบกระบวนการขัๅนตอนทีไจะประสานงาน฿หຌถูกตຌองละรวดรใวเดຌอยางชัดจน  ละ
ขຌอจ ากัดของการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไงานสนับสนุนทัไวเปประจ าตละชัๅน หากมีการลาพักผอน/ลาปຆวย/ลากิจ 
จຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติงานทน เมสามารถบริการอาจารย์ทุกคนเดຌอยางทัไวถึง ละ฿นยุคดิจิทัลทีไทคนลยีขຌามามี
บทบาทกับชีวิตประจ าวันของรามากขึๅน การสืไอสารมีประสิทธิภาพมากขึๅน ดยฉพาะอยางยิไง การสืไอสาร
ออนเลน์เมวาจะป็นทาง Website หรือ Social media ตาง โ ประกอบกับความกຌาวหนຌาทางทคนลยีขຌามามี
บทบาท฿นการสืไอสารมากขึๅนอยางตอนืไอง  

จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป งานสนับสนุนทัไวเป อาคารละออ หุตางกูร จึงเดຌจัดท าครงการพัฒนา
งาน รืไอง การพัฒนาระบบตอบกลับอัตนมัติสนับสนุนการท างานของสายวิชาการ ขึๅน  ดยรวบรวมขຌอมูลทีไ
ส าคัญละจ าป็นทีไอาจารย์ควรทราบ ชน ผนการจัดท า มคอ. การสงระดับขัๅนคะนน ิกรดี การจัดท า TOR  
ขຌอมูลการขอ฿ชຌบริการ NLRC ขຌอมูลการขอ฿ชຌรถ งบพัฒนาอาจารย์ การบิกจายงินรางวัลวิจัยตีพิมพ์ ละ
สวัสดิการตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ป็นตຌน พืไอ฿หຌอาจารย์สามารถก าหนดการวางผนการท างาน฿หຌป็นเปตามระบบ
ละสงงานทันวลาตามทีไคณะฯ ก าหนด ดยน าอา Application Line ขຌามา฿ชຌ฿นการพัฒนาละป็นปรกรมทีไ
สามารถหลดมา฿ชຌเดຌฟรี เมตຌองสียคา฿ชຌจาย฿ด โ ละฟีจอร์ตัวหนึไงของ LINE ทีไก าลังเดຌรับความสน฿จ฿นตอนนีๅ
นัๅนคือ Line ChatBot ซึไงป็นบัญชีเลน์ทีไสามารถตอบตຌกับผูຌ฿ชຌงานอัตนมัติ ละสามารถน ามาประยุกต์฿ชຌสืไอสาร
ภาย฿นองค์กร พืไอ฿หຌการบริการทางดຌานขຌอมูลขาวสารขຌาถึงเดຌงาย ละสามารถตอบกลับผูຌ฿ชຌงานเดຌองดย
อัตนมัติตลอดวลา ดยทีไเมจ าป็นตຌองรอจຌาหนຌาทีไมาตอบค าถาม ชวย฿หຌอาจารย์สามารถประสานงานเปยัง
หนวยงานทีไกีไยวขຌองเดຌอยางถูกตຌองละรวดรใว 
 
แโ. วัตถุประสงค ์  

 แ. พืไอ฿หຌอาจารย์เดຌรับขຌอมูลเดຌตลอดวลา จาก Line ChatBot ทีไสรຌางขึๅน 

 โ. พืไอลดวลา฿นการรืไองการตอบค าถาม 
 ใ. พืไอความสะดวก รวดรใว ฿นการเดຌรับขຌอมูล 
 
1ใ. ตัวชีๅวัดความส ารใจละคาป้าหมายครงการ 

แ. ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ    ระบบตอบกลับอัตนมัติ  จ านวน แ Application  
โ. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ   ผลการประมินความพึงพอ฿จของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เมนຌอยกวารຌอยละ ่เ 
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แไ. ผูຌขຌารวมครงการ  (ระบุประภทผูຌขຌารวมครงการละจ านวนผูຌขຌารวมครงการี 
 - อาจารย์สายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ านวน 5เ-็เ  คน  
 

แ5. วิทยากร   เมมี 
 

แ6. ระยะวลาด านินการ  โแ กันยายน โ5ๆใ – ใแ สิงหาคม โ5ๆไ   
 

แ็. สถานทีได านินการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

แ่. วิธีการด านินการ/ขัๅนตอนการด านินงาน 

กระบวนการ วิธีการด านินการ/ 
ขัๅนตอนการด านินงาน 

ระยะวลา ผลลัพธ์กระบวนการ 
ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

แ. P (Plan) การวางผน  - ประชุมวางผนการจัดท าครงการพัฒนางาน 
- ก าหนดชืไอครงการ หัวขຌอ ละขียน
ครงการ 

ก.ย.-ต.ค. ๆใ - เดຌ ราง ครงการ
พัฒนางาน 
- เดຌชืไอครงการ 

2. D (Do) การลงมือ
ปฏิบัติ  

- รวบรวมขຌอมูล/ผนก าหนดการสงงาน จาก
หนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ชน งานการ
รียนการสอนระดับปริญญาตรี สวัสดิการ 
การจຌาหนຌาทีไ  
- สรุปขຌอมูลละจัดหมวดหมูขຌอมูล/ประภท
ขຌอมูล 
- น าขຌอมูลทีไสรุปละจัดหมวดหมูรียบรຌอย
ลຌว มาสรຌางขຌอมูล฿น Google Sheet พืไอ
฿ชຌป็นฐานขຌอมูล฿นการสรຌาง Dialog flow  
- ออกบบ/สรຌาง Dialog flow  
- ชืไอมยงขຌอมูล฿น Line bot/ Google 
Sheet/Dialog flow พืไอสรຌาง Line 
Chatbot  
- จຌาหนຌาทีไทดลอง฿ชຌระบบตอบกลับอัตนมัติ 
ิLine Chatbotี 
- สง฿หຌอาจารย์฿ชຌระบบตอบกลับอัตนมัติ 
ิLine Chatbotี 

พ.ย. ๆใ 
 
 
 
 
 

ธ.ค. ๆใ 
 
 
 

ม.ค.-ม.ย. ๆไ 
 

 
ตຌน พ.ค. ๆไ 

 
ปลาย พ.ค.ๆไ 

- เดຌขຌอมูลจากหนวยงาน
ตาง โ ทีไกีไยวขຌอง 
- เดຌฐานขຌอมูลจาก 
Google Sheet  
- สรຌางระบบตอบกลับ
อัตนมัต ิิline chatbotี 
฿นอพพลิคชัไนเลน์ 
- เดຌระบบตอบกลับ
อัตนมัต ิิline chatbotี 
 
 

ใ.  C(Check) การติดตาม 
ตรวจสอบประมินผล 

- ประมินความพึงพอ฿จการจัดท าระบบตอบ
กลับอัตนมัติ ิline chatbotี 

ก.ค. ๆไ ผลการประมินความพึง
พอ฿จ ละขຌอสนอนะ 

ไ.  A(Act) ปรับปรุงกຌเข - น าขຌอสนอนะมาปรับปรุง/พัฒนาระบบ 
฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

ส.ค. ๆไ ระบบเลน์ชทบอท 
ิline chatbotี  

หมายหตุ : ผลลัพธ์กระบวนการทีไคาดวาจะเดຌรับ หมายถึง สิไงทีไจะกิดขึๅนหลังสิๅนสุดกระบวนการ 




