
แบบเสนอโครงการประจ าปีการศึกษา  2562 
 
1.  ช่ือโครงการ : เพียงใจไม่ไร้สติ 
 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.ภก.นพวัฒน์ เพ็งค าศรี  สังกัด  คณะเภสัชศาสตร์   
 ผู้ด าเนินโครงการ : น.ส.มยุรี จานแสน 
     น.ส.วิไลพรรณ ลีปรีชานนท์ 
     น.ส.นภัสนันท์ นราสินววิัฒน์ 
     นายชัยวิชิต รัตนมะณี 
 ที่ปรึกษาโครงการ : ดร.ภญ.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ 

  ผศ.ภญ.เพ็ญพรรณ อัศวกุล 
  รศ.ภญ.พวงแก้ว ลัคนทินพร 
  พันตรีหญิง ภญ.ศิริพร พันธุวนิช 
  อ.ภญ.สุวรรณา จารุนุช 
  ดร.ภญ.กนกภรณ์ สวัสดี 
  ดร.ภญ.จิรฐัติกาล ไม้จีน 
  อ.ภก.ภูริต ธนะรังสฤษฏ์ 

 
3.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในสังคมด าเนินไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขัน ดังนั้นจึงน าไปสู่การด าเนิน
ชีวิตอย่างขาดหลักการและสติที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยความอ่อนแอทางจิตใจ ความวุ่นวายทางจิตใจ ความ
ยุ่งเหยิงในการจัดระเบียบชีวิต และความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น ดังนั้นโครงการ “เพียงใจไม่ไร้สติ” 
จึงเกิดขึ้นด้วยหลักการสร้างสติและพลังทางใจ เพ่ือน าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปสู่การจัดระเบียบชีวิตอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความสุขที่เพ่ิมมากข้ึน 
  บุคลากรภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ “เพียงใจไม่ไร้สติ” เพ่ือสร้างประโยชน์และถ่ายทอดประสบการณ์แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นวิทยาทานต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน การท างาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2. เพ่ือให้เข้าใจตนเองและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ 
 3. เพ่ือให้รู้แนวทางการจัดระเบียบชีวิตตนเอง 
 4. เพ่ือเพ่ิมพลังใจในการใช้ชีวิต 

 
 
 
 



5.  ลักษณะโครงการ 
   โครงการที่ด าเนินประจ าทุกปี  
   โครงการต่อเนื่อง จัดครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. ..... 
   โครงการที่ริเริ่มใหม่ 
   
6.   ลักษณะกิจกรรมที่จัดมีความสอดคล้องกับการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านต่อไปดังนี้ 

6.1 การส่งเสริมอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
    คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)          

   มีจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม         
   เสริมสร้างพฤติกรรมคุณภาพ (จากแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต) 
6.2 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม        
   เสริมความรู้ทางวิชาการ       
   สร้างทักษะทางปัญญา 
   เสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   เสริมทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.3 พัฒนานักศึกษาตามกรอบการประเมินคุณภาพ 5 ด้าน และสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ 
   กิจกรรมด้านวิชาการ    

    กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมหรือจริยธรรม 
   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพ 
   พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาภายใน / ภายนอก มหาวิทยาลัย 
6.4 โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
   ด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน  
   ด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา 
   พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม (เช่น รดน้ าขอพร, ท าบุญเลี้ยงพระ) 
6.5 กิจกรรมให้ความรู้ด้าน QA 
   กิจกรรมให้ความรู้ด้าน QA แก่บุคลากร/นักศึกษา  
   กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / ภายนอก มหาวิทยาลัย 
 

7.  วัน  เวลา   และสถานที่ จัดโครงการ 
  7.1  วันที่จัดโครงการ : ทุกวันพุธ เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562 
  7.2  เวลาที่จัดโครงการ : 16.30 - 17.30 น. 
  7.2  สถานที่จดัโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
8. เป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  70  คน  ประกอบด้วย 
  8.1  นักศึกษา  : 60 คน  
  8.2  อาชีพอื่น  : 10 คน 



 9. การด าเนินงานตาม PDCA 
ขั้นตอน การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

9.1 การวางแผน (Plan) ไมอ่ยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะกรรมการ
นักศึกษา 

- 

9.2 ด าเนินการ (Do) 
 

1.  เขียนโครงการขออนุมัตคิณบดี 
2.  ติดต่อประสานงานและด าเนินการ 
3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ดร.ภก.นพวัฒน์ เพ็งค าศรี 

9.3 การติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน (Check) 

สรุปโครงการและแบบสอบถามความพึงพอใจ ดร.ภก.นพวัฒน์ เพ็งค าศรี 
น.ส.มยุรี จานแสน 

9.4 การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน (Act) 

น าข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อ
น ามาปรับปรุงในครั้งต่อไป 

ดร.ภก.นพวัฒน์ เพ็งค าศรี 
น.ส.มยุรี จานแสน 

 
10.  งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน  
    ไม่มี 
     
11. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
    ไม่มี 
 
12. การประเมินผลและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 70% ของเป้าหมาย 
   แบบสอบถามความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50  
   Pre-test/Post-test คะแนนสอบมากกว่า 75%   
   อ่ืนๆ (ระบุเป้าหมายตัวชี้วัด) ………………………………………………….… 
 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเสริมสร้าง EQ และ IQ ด้วยตนเองได้ 
 
14.  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการน าผลการประเมินโครงการในครั้งก่อนมาปรับปรุงในการจัด 
      โครงการครั้งนี้ (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องหรือจัดทุกปี) 
 

ผลประเมินในครั้งก่อน แนวทางการปรับปรุงในครั้งนี้ 
- 
 

- 

 
  


