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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาคณะฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นน า 
ที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างยั่งยืน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้ได้
น าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) มาเป็นแนวทาง  มีการวิเคราะห์ SWOT 
จากความคิดเห็นของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน การน าผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) มาวิเคราะห์และประชุมปรึกษาเพ่ือ
น ามาสรุปหาแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และตั้งค่าเป้าหมาย โดย
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ เป็นแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ซ่ึงครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 

คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน  
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิวา  สู่วิทย์) 
                                                         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข 
 

สารบัญ 
 

 

ส่วนที ่1  ข้อมูลพื้นฐาน 1 

1. ข้อมูลทั่วไป 1 

2. ข้อมูลด้านบริหาร 1 

3. ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 1 

4. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ์พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 3 

5. ค่านิยมขององค์กร (Core Values) 4 

6. โครงสร้างองค์กร และการบริหารองค์กร 4 

7. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 6 

8. งบประมาณด าเนินงานของคณะฯ 8 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 9 

ส่วนที ่3  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 13 

ผลการวิเคราะห์ SWOT 14 

การติดตามและประเมินผล 18 

ส่วนที่ 4  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 19 

ภาคผนวก 53 

   -ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลแสดงบุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จ าแนกตามสายงาน 6 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ 
ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการ
วิจัย  ด้านการบริการวิชาการ ด้านการสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านบริหาร
จัดการ โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านบริหาร  ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร จ านวนบุคลากร และงบประมาณการ
ด าเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 229,449,400 บาท 
(สองร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย หลักการในการจัดท าแผน  
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  และยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

 ส่วนที่ 3 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566  ผลการวิเคราะห์ SWOT 
และการติดตามและประเมินผล 

 ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2566 ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์        
10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 17 กลยุทธ์ 41 โครงการ/กิจกรรม 125 ตัวชี้วัด 

 

 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิวา  สู่วิทย์) 
                                                         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 131/5 ถนนขาว      
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์ 02-241-6500-9 
โทรสาร 02 241-6527 
Website: http:// www.kcn.ac.th 

1.2 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
1.3 มีเขตพ้ืนที่จ านวน 7 ไร่ ๗๓ ๓/๔ ตารางวา รวมพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 32,917.65 ตารางเมตร 

ประกอบด้วยอาคารเรียน หอพัก และโรงยิม ทั้งหมด 4 อาคาร 

2. ข้อมูลด้านบริหาร 
2.1 อธิการบดี    รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์  
2.2 คณบดี  รองศาสตราจารย์บุญทิวา  สู่วิทย์ 
2.3 รองคณบดี 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา มุกสิริทิพานัน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์   ชูชาญ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์   เสตสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี    พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2.4 ผู้ช่วยคณบดี 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรนันท ์ วิศาลสกุลวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวารสาร 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัก  สินอุดมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 3) อาจารย์ปาริชาติ   ทาโน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4) อาจารย์ยุพา   วงศ์รสไตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
 5) อาจารย์วารีรัตน์   จิตติถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

3. ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้พัฒนามาจากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์        

ซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  เมื่อ         
พ.ศ. 2519 สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาเป็นอย่างมาก คณะฯ ได้ถือก าเนิด
มาจากการรวมโรงเรียนพยาบาล มีประวัติที่ยาวนาน 2 แห่ง 

แห่งที่ 1 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล แนวคิดเรื่องการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาล      
มีมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2494 ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี คุณพระชาญ วิธีเวช 
(นายแพทย์แสง  สุทธิพงศ์ )  พร้อมทั้ งคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุง เทพ โดยมี                
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นายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์  ซ่ึงด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  วชิรพยาบาล  และนายแพทย์เสนอ  ตัณฑเศรษฐี                            
ต าแหน่งนายแพทย์ศัลยกรรมกระดูก เป็นผู้ด าเนินการก่อตั้งและเสนอให้ได้งบประมาณในปี  พ.ศ. 2495-2496 
โดยใช้สถานที่ ณ วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 
 โรงเรียนพยาบาลนี้มีฐานะเป็นหน่วยการศึกษาพยาบาลของวชิรพยาบาล โดยมีสถานที่ท าการอยู่ชั้น 2          
ตึกวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ภายในมีห้องท างานของครู ห้องสมุด ห้องสาธิตการพยาบาล ห้องศึกษาค้นคว้า 
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โดยใช้ห้องพระประวัติเป็นห้องเรียน ส่วนชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องนอนของนักเรียนพยาบาล
ตั้งแต่รุ่นที่ 1-4 
 หลักสูตรในระยะเริ่มแรกใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับโรงเรียนพยาบาลแห่งอื่นๆ ก าหนดเวลาเรียน 3 ปี  6 เดือน 
ต่อมา อาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง ซึ่งเป็นครูพยาบาลที่มีประสบการณ์จากศิริราชพยาบาล โดยท่านได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ไปศึกษาวิชาการพยาบาลทั่วไปและการ
บริหารโรงเรียนพยาบาลจากประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับทุนจากมูลนิธิร๊อกกี้ เฟลเลอร์ ไปศึกษาวิชาการบริหาร
โรงเรียนพยาบาลเพ่ิมเติมจาก Western Research University และการพยาบาลสาธารณสุขจาก Teacher 
College ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ท่านอาจารย์อบทิพย์สามารถน าความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่ามา
วางรากฐานให้แก่การศึกษาพยาบาลของโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  วชิรพยาบาล และเป็นผู้จัดท า
หลักสูตรเพ่ิมเติมเนื้อหาด้านการพยาบาลสาธารณสุข จึงเป็นหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ใช้เวลา
เรียน 4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ต่อมาท่านอาจารย์อบทิพย์ 
ตระหนักว่าโรงเรียนพยาบาลควรมีสถานที่เป็นสัดส่วน เพราะเป็นสถาบันการศึกษาของกุลสตรี สมควรมีหอพักที่มี
คุณภาพ มีสนามกีฬาและสถานที่ พักผ่อนสันทนาการ  โดยมีจุดประสงค์ผลิตพยาบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนพยาบาล  จึงได้มีการด าเนินการจัดซื้อที่ดินโดยความร่วมมือระหว่างนายแพทย์ประพนธ์  เสรีรัตน์      
อาจารย์อบทิพย์  แดงสว่าง และอาจารย์สมรวย สุขพิศาล ได้ตกลงเลือกที่ดินติดริมน้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นวังวัฒนาของ
หม่อมคลอง ไชยยันต์ (หม่อมหลวงคลอง สนิทวงศ์ เป็นหม่อมในพลเรือตรีหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ ไชยันต์)          
เนื้อท่ีจ านวน 6 ไร่ 2 งาน 73 3/4 ตารางวา เป็นจ านวนเงิน 3,473,256 บาท ที่ดินนี้ได้รับโอนเพื่อให้สร้างโรงเรียน
พยาบาลเมื่อวันที่ 23   พฤษภาคม 2499 ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาพยาบาลและหอพัก
นักศึกษาพยาบาลตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ ต่อมาได้สร้างอาคารเกื้อการุณย์ยิมที่มีคลองอ้ังโล่กั้นระหว่างพ้ืนที่หลัก มี
พ้ืนที่ 1 งาน 58 ตารางวา รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 7 ไร่ 37 3/4 ตารางวา 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 - 2513 หลักสูตรการศึกษารับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเรียน 4 ปี 
จากเดิมโรงเรียนพยาบาลฯ เป็นหน่วยการศึกษาของโรงพยาบาลวชิระได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นแผนกพยาบาลและ
กองการศึกษาพยาบาล ซึ่งมี 2 แผนกคือ แผนกธุรการและแผนกโรงเรียน ต่อมาในปีพ.ศ. 2514  ได้ปรับปรุง
หลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 สายสามัญ           
เรียนระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วชิรพยาบาล เป็นวิทยาลัย
พยาบาลวชิรพยาบาล 
 แห่งที่ 2 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยโรงพยาบาลกลาง ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2511         
นายช านาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพในเวลานั้น ได้อนุมัติให้สร้างตึกโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัยโรงพยาบาลกลาง ในพ้ืนที่ด้านข้างและด้านหลังของโรงพยาบาลกลาง การก่อสร้างแล้วเส ร็จเมื่อ             
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2512 และได้เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเรียนหลักสูตร 4 ปี มีอาจารย์เจริญ    ศรียาภัย เป็นอาจารย์ใหญ่ และนายแพทย์คัมภีร์    มัลลิกะมาส         
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เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 สายสามัญ            
เรียนระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน เช่นเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลแห่งที่ 1 
 ปีพ.ศ. 2519 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าวิทยาลัยทั้งสองแห่งดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ 
ในการด าเนินงานเช่นเดียวกัน จึงได้รวมกิจการเข้าเป็นวิทยาลัยเดียวกันขึ้นตรงต่อส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และได้
ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งทรงพระราชทานนามว่า “วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย์” การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ มีการพัฒนามาเป็นล าดับเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของ
กรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้  คู่คุณธรรม และเป็นสถาบันหลักในการประสานความร่วมมือด้าน
วิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร หลักสูตรที่เปิดสอนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เ พ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ งประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ปี พ.ศ. 2526 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี) โดยใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี  
 ปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 120 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2532 
และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้เปลี่ยนมาสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 44 ง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2537 
 ปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
(นวมินทราธิราช) โดยเรียกชื่อว่า คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2553 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร” เป็น “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ตั้งแต่
วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ตามหนังสือส านักราชเลขานุการ ที่ รล 002.4/9396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554             
(6 ทศวรรษ,  2557: 120-123) 

ปี พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  ในวันที่ 16 
กันยายน 2562 

4. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 ปรัชญา (Philosophy) : การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อ่ืนเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา 
 ปณิธาน (Determination) : มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 วิสัยทัศน์ (Vision) : คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นน าที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีพันธกิจในการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาล
และพัฒนาก าลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ บูรณาการผลงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย อย่างเป็นองค์รวม โดยค านึงถึง
พหุวัฒนธรรม รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
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5. ค่านิยมขององค์กร (Core Values) 
 บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้ร่วมกันสร้างค่านิยมขององค์กร โดยการน าค าที่มีความ
สอดคล้องกับชื่อสถาบัน คือ KARUN น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาค่านิยมร่วม ได้แก่ 
 K = Keenness (เชี่ยวชาญสุขภาพคนเมือง) 
 A = Altruism (มีจิตสาธารณะ) 
 R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ) 
 U = Ultimate goal (มุ่งเน้นความส าเร็จ) 
 N = Nurture (มีความเอ้ืออาทร) 

6. โครงสร้างองค์กร และการบริหารองค์กร 
  ดังแผนภูมิในหน้าต่อไป 
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7. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีอัตราก าลังทั้งหมด จ านวน 242 อัตรา แบ่งเป็น อาจารย์ จ านวน  
116 อัตรา บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 68 อัตรา และลูกจ้างประจ า จ านวน 57 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลแสดงบุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จ าแนกตามสายงาน 
                (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) 

ข้อมูลบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2566 อัตราก าลังเต็ม 

(คน) อัตราครอง (คน) อัตราว่าง (คน) 
ประเภทผู้บริหาร 

5 
พนักงานมหาวิทยาลัย (1) 5 - 

ประเภทวิชาการ 
116 ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา (-) - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย (115) 103 13 
ประเภทสนับสนุน 

91 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (3) 2 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย (68) 80 9 

    ประเภทลูกจ้างประจ า 
30 ลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร (31) 30 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย (26) - - 
รวม 220 22 242 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลแสดงอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
      จ าแนกตาม ส านักงานคณบดี ฝ่ายและภาควิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) 
 

ฝ่าย/ภาควิชา 
อัตราครอง 

(คน) 
อัตราว่าง 

(คน) 
อัตราเต็ม 

(คน) 
ผู้บริหาร 1 - 1 
ส านักงานคณบดี 39 6 45 
ฝ่ายบริการทางการศึกษา 20 1 21 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 9 1 10 
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 7 - 7 
ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ 20 2 22 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 12 - 12 
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 8 4 12 
ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสขุศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง 17 1 18 
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 23 3 26 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 30 4 34 

รวม 186 22 208 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลแสดงสถานภาพบุคลากรประเภทวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) 
 

สถานภาพบุคลากร 
ประเภทวิชาการ 

ปีการศึกษา 
2564 

คุณวุฒิการศึกษา 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
(คน) 

ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. 
ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา - - - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 103 28 52 23 78 23 2 
อัตราว่าง 13 - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 116 28 52 23 78 23 2 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลแสดงคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
                 เกื้อการุณย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) 

บุคลากรประเภทวิชาการ 
จ านวน  

(อัตราครอง)  
(คน) 

คุณวุฒิการศึกษา
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
(คน) 

ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. 
ผู้บริหาร 1 - - 1 - - 1 
การบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ 18 5 11 2 16 2 - 
การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 28 6 15 7 21 7 - 
การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
และเวชศาสตร์เขตเมือง 

16 2 9 5 12 4 - 

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 8 4 3 1 6 2 - 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 11 3 6 2 6 5 - 
การพยาบาลมารดา  ทารก และการผดุงครรภ ์ 21 8 8 5 17 3 1 

รวม 103 28 52 23 78 23 2 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลแสดงจ านวนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2565 - 2568 
 

ภาควิชา 
ปี 2565 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
ปี 2567 

(คน) 
ปี 2568 

(คน) 
การบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ - 1 1 - 
การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 1 - 1 - 
การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง - - 1 - 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ - - - - 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 - 1 - 
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ - 1 - 1 

รวม 
2 2 4 1 

9 
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นักศึกษาพยาบาล 
 รับนักศึกษาพยาบาลทั้งหญิงและชาย รวมทั้ง 4 ชั้นปี จ านวน 908 คน (ตารางที่ 6) 
ตารางท่ี 6 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 จ าแนกตามชั้นปี 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  1 240 (ชาย 18 คน หญิง 222 คน ) 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  2 227 (ชาย 17 คน หญิง 210 คน ) 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  3 228 (ชาย 14 คน หญิง 214 คน ) 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  4 213 (ชาย 14 คน หญิง 199 คน ) 

รวม 908  คน  
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) 
นักศึกษา รุ่นที่  1 10 (หญิง 10 คน ) 
นักศึกษา รุ่นที่  2 6  (ชาย 3 คน หญิง 3 คน ) 
นักศึกษา รุ่นที่  3 8 (ชาย 2 คน หญิง 6 คน ) 
นักศึกษา รุ่นที่  4 5 (คน หญิง 5 คน ) 

รวม 29  คน 
 

8. งบประมาณด าเนินงานของคณะฯ 
 ปีงบประมาณ 2566 คณะฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการต่าง ๆ โดยจ าแนกเป็น งบประมาณ
จากกรุงเทพมหานคร 131,285,900 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 36,631,500 บาท เงินรายได้ที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย จ านวน 61,532,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นเงินทั้งสิ้น 229,449,400 บาท  
(สองร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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ส่วนที่ 2  
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ 2566 ของคณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์   
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566  ตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย
และวิธีการด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ โดยจัดท าแผน   
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2566 ที่สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ การสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ  น าไปสู่การเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นน าที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคน
เมืองอย่างยั่งยืน  ซึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2566  ฉบับนี้ไดมุ้่งเน้นให้หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ตรงตามบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน  ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถาบัน  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือเป็น
แนวทางในการประเมินผลการด าเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน 
 

1. หลักการในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้ก าหนดหลักการส าคัญ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 โดยแผนปฏิบัติการฯ จะต้องตอบสนองและสอดคล้องกับแผนฯ ต่าง ๆ ดังนี้ 
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) 
2. แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) และน าข้อมูลจากการ

วิเคราะห์ ผลการประเมินต่าง ๆ มาปรับปรุง ได้แก่ 
3. การวิเคราะห์ SWOT จากความคิดเห็นของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  
4. การน าผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
5. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ของคณะกรรมการ 

ผู้ตรวจประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
แผนปฏิบัติการฯ จะเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งในลักษณะงานประจ า  และ

การปฏิบัติการเชิงรุก แล้วยังใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการขออนุมัติและจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1. เพ่ือให้แผนปฏิบัติการฯ เป็นไปตามเป้าหมายของคณะฯ และสอดคล้องกับนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2. เพ่ือเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
3. เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการท างานไว้ล่วงหน้า 
4. เพ่ือลดความซ้ าซ้อน และจัดความส าคัญในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกัน 
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

  6. เพ่ือเป็นการวางแผนและติดตามการใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 แผนปฏิบัติการฯ นี้ ใช้ก ากับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สามารถคาดการณ์การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2566 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ และ 10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SI1)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SO1) 
   กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นการดูแล 
                                                     สุขภาพคนเมือง 
   กลยุทธ์ที่ 1.1.2-1 บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล 
                                                     ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
                                                     ของหลักสูตร 

   กลยุทธ์ที่ 1.1.2-2 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพ 
                                                        คนเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) 

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.2 บัณฑิตดีวิถีเมือง (SO2) 
   กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการด ารงชีวิตและมีจิตสาธารณ 
   กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.3 ศิษย์เก่ามีความผูกพันและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ อย่าง 
ต่อเนื่อง (SO3) 
   กลยุทธ์ที่ 1.3.1 สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้าน
การดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center) (SI2) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพคนเมืองที่ 
เป็นที่ยอมรับ (SO4) 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2.1.2 ด าเนินการวิจัย/นวัตการควบคู่กับ Faculty Practice 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๒.2 พัฒนาบริการวิชาการท่ีตอบสนองปัญหาชุมชนเมืองเพ่ือสร้าง 
รายได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรภายนอก (SO5) 

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เปิดหลักสูตรอบรมท่ีตอบสนองความต้องการและปัญหาของสังคม/ 
                                ชมุชนเมือง 

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาชุมชนต้นแบบรอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Educational Technology) (SI3) 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ  
(Excellence Learning Resource Center) (SO6) 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 หนึ่งสาขาหนึ่งองค์ One Department One Scenario 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance Organization) (SI4) 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานที่ได้มาตรฐานด้วย
เทคโนโลยี (SO7) 

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 คนส าราญงานส าเร็จ 

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Development System) (SO8) 

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข็มแข็งและทันต่อ 
                                บรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.3 พัฒนา Performance Management System เพ่ือให้บุคลากร
อยู่ดีมีสุข ท าดีได้ดี (SO9) 

กลยุทธ์ที่ 4.3.1 การประเมินผลที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงาน  

   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะสู่ความเป็นเลิศ (SO10) 

   กลยุทธ์ที่ 4.4.1 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

   กลยุทธ์ที่ 4.4.2 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์การรับรองของสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

   กลยุทธ์ที่ 4.4.3 โครงการคณะพยาบาลสีเขียว 

   กลยุทธ์ที่ 4.4.4 การพัฒนาอาคารสถานที ่
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กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2566 

 
ผู้รับผิดชอบ Flow  Chart   ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

 

 

รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์ ฯ 

 

 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 

 
 
 

 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 

 

รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์ ฯ 

 

 

รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์ ฯ 

 

รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์ ฯ 

 

 

 

                    เริ่มต้น 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

 

ประชุมคณะกรรมการ 

 

จัดท าร่างแผนฯ 

               

                     เสนอ       ไม่อนุมัต ิ

 

                          อนุมัติ 

จัดท าแผนฉบับสมบรูณ ์

 

 

ก ากับติดตามโครงการตามไตรมาสสรุป
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 

สิ้นสุด 

 

 

 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกัน
ก าหนดทิศทางของแผน (วิสัยทัศน์, 
โครงการ/กิจกรรม, ยุทธศาสตร,์ ตัวช้ีวัด, 
งบประมาณ, SWOT)   
 
- คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

- จัดท าแผนฯ เสนอต่อคณบด ี

 

 

- จัดท าแผนฉบับสมบูรณ์ และเวียนแจ้ง
หน่วยงานภายในคณะฯ 

- รวบรวมผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวัด 
เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ปตี่อไป 
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ส่วนที่ 3  
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลัก  
ด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 ให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมปัจจุบันโดยคาดหวังการพัฒนาประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ ผลในการ
ด าเนินงานมากที่สุด ซึ่งแผนปฏิบัติการประจ าปีดังกล่าวนี้ ได้กรอบแนวคิดมาจากแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) การประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566     
ผลจากการประชุมสัมมนา และข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก  มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา 
และประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 และได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกคณะฯ (SWOT) 

ความหมายของ SWOT 
จุดแข็ง (Strengths): จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน งบประมาณ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
จุดอ่อน (Weaknesses): (ข้อเสียเปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การเงินหรืองบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารขาดทักษะในการเป็นผู้น า และการบริหาร สภาพแวดล้อมในองค์กรไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน นโยบาย
ขององค์กรไม่ชัดเจน เป็นต้น 

โอกาส (Opportunities): เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินการขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเป็น ผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ 
โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแข่งขัน  เทคโนโลยี
สมัยใหม่และแนวคิดทัศนคติของประชากรปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการของสังคม อยู่เสมอ 

อุปสรรค (Threats): เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลเสียต่อ
องค์กร เช่น เศรษฐกิจ ความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง การแข่งขันสูง เป็นต้น  (แหล่งข้อมูลได้จาก 
www.thaiembassy.org) 

 
 
 

 
 

http://www.thaiembassy.org/
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ผลการวิเคราะห์ SWOT  
จุดแข็ง (Strength) 

1. บุคลากรสายวิชาการ มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลทุกสาขา 
2. มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Learning Environment) ที่ดี  
3. หลักสูตรได้มาตรฐานและได้รับการรับรอง 5 ปีท าให้มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนเป็นอันดับต้นๆ 
4. เป็นสถาบันที่เป็นที่นิยม นักเรียนเลือกสอบเข้าอัตราส่วน  1 : 6  
5. ผลิตบัณฑิตพยาบาลได้ปริมาณมากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ 
6. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ได้ในล าดับต้น
ของประเทศ 
7. บัณฑิตเป็นที่ต้องการโดยผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจ มีงานท า 100% 
8. คณะฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งฝึก แหล่งฝึกมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพคนเมือง 
9. มีสมาคมศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ 
10.มีวารสารของคณะฯ ซึ่งอยู่ใน TCI 1 
11.มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อสุขภาพคนเมืองตามความต้องการ และเป็นที่
นิยมของลูกค้า 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. อาจารย์มี Work load สูง 
2. อาคารสถานที่ ทรัพยากรการเรียนรู้ไม่พร้อมรองรับการเพ่ิมปริมาณการผลิต 
3. ผลงานวิจัยต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดโดยเฉพาะในระดับนานาชาติ 
4. อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
5. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
6. Wi-Fi ไม่เสถียรในบางพ้ืนที่ 
7. การคงอยู่ของอาจารย์และสายสนับสนุน 

โอกาส (Opportunities) 
1. สังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และให้ความส าคัญกับสภาวะสุขภาพในเขตเมือง เป็นโอกาสใน
การจัดบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทสังคม 
2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (การเรียนการสอน, การดูแลสุขภาพ, Tele nurse) เป็นโอกาส
ในการพัฒนาคณะฯ สู่ Digital Transformation  
3. หน่วยงานในสังกัด กทม. และนอกสังกัด กทม. ให้การสนับสนุนในการศึกษา และพัฒนาองค์
ความรู้ต่อยอดเพ่ือพัฒนาทักษะ และทบทวนทักษะความรู้ (Up-skill, Re-skill) 
4. เครือข่ายชุมชนรอบมหาวิทยาลัย (10 ชุมชน) เป็นโอกาสในการฝึกปฏิบัติ ท างานวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
5. เครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ 
6. นโยบายของกรุงเทพมหานครที่เป็นโอกาสในการด าเนินงานของคณะฯ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ชุมชนของคนเมือง 
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ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. มีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลเกิดขึ้นจ านวนมาก และจ านวนเด็กเกิดน้อยลง จ านวน
นักเรียนที่เข้าสู่ระบบอุดมศึกษาน้อยลง ท าให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น 
2. สภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้จัดสรรงบประมาณให้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มีข้อจ ากัด อาจ
ส่งผลให้คณะฯ เกิดการขาดสภาพคล่องในการบริหารงบประมาณ 
3. สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลคู่แข่งเพ่ิมข้ึน ท าให้อาจารย์พยาบาลขาดแคลน 
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อส่งผลกระทบต่อพันธกิจของคณะฯ 

 

 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ระดับหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1. องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
    จุดเด่น 
 - วิธีการรับเข้าสอดคล้องกับความต้องการในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
    จุดที่ควรพัฒนา 
 - การจัดท าแบบประเมินกระบวนการด าเนินงานยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินงาน     
    ข้อเสนอแนะ 

  -  ควรวางแผนกิจกรรมเ พ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ส าคัญในการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาและการปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

- ควรท าการประเมินผลกระบวนการรับเข้านักศึกษาให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนเพ่ือการพัฒนา 
- ควรจัดท าแบบประเมินกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด 
- ควรก าหนด ชี้แจงแนวทางพัฒนาและประเมินผลนักศึกษาตามอัตลักษณ์ที่ต้องการและ

สอดคล้องต่อทักษะศตวรรษท่ี 21 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
    จุดเด่น 
 - มีระบบการเตรียมการและพัฒนาอาจารย์เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างเป็น

รูปธรรม 
    จุดที่ควรพัฒนา 

- การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
     ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีกระบวนการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น  

- ควรมีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตรงกับสาขาและความ
เชี่ยวชาญด้านสุขภาพคนเมือง 

3. องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    จุดที่ควรพัฒนา 
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  - การก าหนดสาระรายวิชาที่เป็นปัจจุบัน  และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างเป็นระบบ 

- การบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เข้ากับการวิจัย การบริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    ข้อเสนอแนะ 
  - ควรก าหนดกระบวนการการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เข้ากับงานวิจัย 
การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ชัดเจน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
  - ควรมีระบบการป้อนข้อมูลกลับอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องและแนวทางการ
พัฒนาของตนเอง 

  - ควรมีการระบุ หรือก าหนดสาระที่เป็นปัจจุบัน เช่น การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การเกิดโรคอุบัติ
ใหม่ และก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
อย่างเป็นระบบ 

4. องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียน  
    จุดที่ควรพัฒนา 

- สื่อและระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ 
    ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการพัฒนาสื่อและระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษามี

ประสบการณ์เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 
1. ในการเขียนรายงานประกันคุณภาพควรมีกระบวนการในการจัดท าแผนการด าเนินการหรือวางระบบและ

กลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพของตัวบ่งชี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาการเขียนรายงาน

ประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์ชี้วัด 

ระดับหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) 
1. องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
    จุดที่ควรพัฒนา 

  - การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือเป็นที่รู้จักและสร้างความสนใจแก่ผู้สมัครให้มากยิ่งขึ้น มีการ
ประเมินกระบวนการและผลการด าเนินการรวมทั้งการน าผลการประเมินที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนาปีต่อไปอย่าง
เป็นระบบ 

- การพัฒนาแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    ข้อเสนอแนะ 

  - การประชาสัมพันธ์ต้องเปิดกว้างในเชิงกระบวนการมากกว่ามุ่งเน้นผู้ปฏิบัติการในเขตกทม.และ
ปริมณฑล เช่น การส่งหนังสือหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรส่วนท้องถิ่น 
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- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เน้นจุดเด่นของหลักสูตร การสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้ที่สนใจเข้าถึงมากขึ้น 
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการสาธารณทางสุขภาวะของชุมชนเมือง 
- ก าหนดระดับสมรรถนะรายชั้นปีตามความคาดหวังของหลักสูตร เพ่ือจัดท าแผน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกัน และ
ประเมินสมรรถนะได้เป็นรายบุคคล 
- สร้างระบบกลไกการติดตามนักศึกษาและแผนป้องกันความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่นักศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดท าวิทยานิพนธ์ 

2. องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
    จุดที่ควรพัฒนา 

- แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     ข้อเสนอแนะ 
- จัดระบบบริหารภาระงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยก าหนดภารกิจหลักและผู้รับผิดชอบ

ที่ชัดเจน 
- พัฒนาแผน พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย 

และเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงาน

วิชาการตรงสาขาที่โดดเด่นเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์การพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุสังคมเมือง 

 
3. องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    จุดที่ควรพัฒนา 

  - การประเมินผลลัพธ์ของการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 - การบริหารความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอน 
 - การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการของนักศึกษา 
 - การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคล     
              ข้อเสนอแนะ 
  - พัฒนาการประเมินผลลัพธ์การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบ 
  - จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
  - จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการเขียนงานวิชาการ 
  - สร้างกระบวนการให้นักศึกษาพัฒนาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยมีการวางแผนการด าเนิน
และก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
  - วิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายบุคคลทุกรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล 
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4. องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียน  
    จุดที่ควรพัฒนา 

- ระบบและกลไกการจัดหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    ข้อเสนอแนะ 
 - ปรับระบบและกลไกให้มีความยืดหยุ่น รองรับการปรับเปลี่ยนการด าเนินการได้ทันตาม

สถานการณ ์
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกให้สอดคล้องนิยามของ สกอ. โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่
ต้องการ มีองค์ประกอบของระบบ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับที่เชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน และมีการระบุ กลไก หรือหน่วยงาน/กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบให้ชัดเจน 

2. ควรก าหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพจากกระบวนการที่ต้องการ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการออกแบบการ
ด าเนินการให้ได้ผลลัพธ์ตามก าหนด 

3. ควรพัฒนาการประเมินและพัฒนากระบวนการตามผลประเมินอย่างเป็นระบบ และใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินการในทุกกระบวนการหลักของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ควรศึกษาความหมายของเกณฑ์คุณภาพค าอธิบายตัวบ่งชี้ให้
ชัดเจนและรายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรม กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษา 
 

  
การติดตามและประเมินผล 
 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม  ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  ดังนี้ 
 1. มีการติดตามผลการด าเนินงาน  โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
 2. การรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และรายงานผล
การด าเนินงานทุกไตรมาส ต่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ 
 3. มีการประเมินผล  จากการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงานที่
ชัดเจน  ครอบคลุมทั้งเชิงคุณภาพ  ปริมาณ  เวลา และความพึงพอใจ  มีการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูล  เพื่อประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
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ส่วนที ่4  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกอบด้ วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์                    
10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 17 กลยุทธ์  และมี 41 โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ก าหนดขึ้นส าหรับการ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น  125  ตัวชี้วัด โดยครอบคลุมพันธกิจของคณะฯ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ การบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

 วิสัยทัศน์   คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นน าที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
1. การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมหาบัณฑติเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
2. บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะแห่ง KARUN และทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามที่ตั้งเปา้หมายไว้ 
3. มีองค์ความรู้การดูแลสุขภาพคนเมืองจากการถอดบทเรียน วจิัย และการบริการวชิาการ 
4. เปิดหลักสูตร up-skill re-skill ด้านการดูแลสุขภาพคนเมืองได้ตามทีต่ั้งเป้าหมายไว้ 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงาน และกระบวนการท างานได้ตามแผนที่ก าหนด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้การดูแลสุขภาพคนเมือง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1  พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มุง่เน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ/มหาบณัฑิตที่มุ่งเนน้การดูแลสุขภาพคนเมือง 
1. โครงการสมัมนา
เครือข่าย เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนทางการ
พยาบาล 
(Strategic Project) 

1. จ านวนหน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
2. จ านวนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตที่เครือข่ายบอกได้

- ≥ 3 หน่วยงาน 
ครอบคลมุระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
ตติยภมู ิ
 
 
- อย่างน้อย 5 
ลักษณะ 
 
 

    *      **  334,100 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร
พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

ตรงตามหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ปี พ.ศ. 2564 
3. จ านวนแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่
คณะฯได้รับจากเครือข่าย 

 
 
- แนวทางการ
พัฒนาการเรียน
การสอนที่
คณะฯ ไดร้ับ
จากเครือข่าย
อย่างน้อย 1 
แนวทาง 

2. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบยีน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชั้น 1 
(Strategic Project) 

1. ผลการสอบความรู้ขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพใน
รอบปีแรก 
2. นักศึกษาพยาบาลช้ันปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 2566 
เข้าร่วมโครงการตามเวลาที่
ก าหนด 
3. คะแนนทดสอบหลังการ
อบรม (Post test) ของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้นในแต่ละรายวิชาทั้ง 
8 วิชา 
4. นักศึกษาพยาบาลช้ันปี
ที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการครบ
ทุกครั้งสามารถสอบผ่าน

- ≥ ร้อยละ 96 
 
 
- ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 
 
- มากกว่าร้อย
ละ 50 ในแต่ละ
รายวิชาทั้ง 8 
วิชา 
 
- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

*           ** 255,900 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชาการ

พยาบาลมารดา 
ทารกและการ

ผดุงครรภ ์



22 

 

* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

การวัดความรู้เพื่อขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
ช้ัน 1 ได้ในรอบแรก 

กลยุทธ์ที่ 1.1.2-1 บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพการเรียนรู้
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 
(Strategic Project) 
 

1. เมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2562) ที่เป็นผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการเรียน 
โดยเฉพาะการเรียนเป็นทีม
เพื่อผลการเรียนที่ดีเลิศ 
โดยพิจารณาจากผลการ
เรียนในแต่ละรายวิชา 
(coursework) และคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) ≥ 3.00 
ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

- ผลการเรียนใน
แต่ละรายวิชาไม่
ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 
ระดับคะแนน 
- GPA ≥ 3.00 
ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*          **  125,600 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/

ประธาน
หลักสตูร

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

2. เมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2562) ที่เป็นผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความพร้อม
ในการเรียนและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. เมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2562) ที่เป็นผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความพร้อม
ในการเรียนและสามารถ
ศึกษารายวิชา 
(coursework) ได้บรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชา (Learning 
outcome, L.O.) และส าเร็จ

- ผลการ
ประเมินทักษะ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
มากกว่าร้อยละ 
70 
 
 
 
 
- ศึกษา 
coursework ได้
บรรลมุาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้
รายวิชา 
- ส าเร็จ 
coursework 
ภายใน
ระยะเวลาที่
หลักสตูรก าหนด 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

การศึกษารายวิชา 
(coursework) ภายใน
ระยะเวลาทีห่ลักสูตร
ก าหนด 

2.โครงการบันไดก้าวสู่
ความส าเร็จการศึกษา
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 
(Strategic Project) 
 

1. เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
หลักสตูรพยาบาลศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะ
ในการท าวิทยานิพนธ์ 
(Thesis) และผ่านการ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนดทั้ง 8 คน 
2. เมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
หลักสตูรพยาบาลศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความ

- มีความรู้ ความ
เข้าใจ และ
ทักษะในการท า
โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
- ผ่านการ
ประเมินผลโครง
ร่างวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์ที่
หลักสตูรก าหนด
ทัง้ 8 คน 
 
 
- ผลการ
ประเมินทักษะ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
มากกว่าร้อยละ 
70 
 

*          ** 
 

139,000 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/

ประธาน
หลักสตูร

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

พร้อมในการเรยีนและมี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
3. เมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
หลักสตูรพยาบาลศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ไดร้ับการ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนดคือ ผ่าน-ไม่ผ่าน 

 
 
 
- ได้รับการ
ประเมินผล
วิทยานิพนธ์ตาม
เกณฑ์ที่
หลักสตูรก าหนด
คือ ผ่าน-ไมผ่่าน 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้การดูแลสุขภาพคนเมือง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.2  บัณฑิตดีวิถีเมือง 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการด ารงชีวิตและมีจิตสาธารณะ 
1. โครงการกีฬา
สถาบันพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 33 
(Strategic Project) 

1. จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. คะแนนคุณลักษณะ
แห่งการุณย์ ศตวรรษ
ที่ 21 และ TQF 

- ≥ 300 คน 
 
- ≥ 3.51 
 
 
- ≥ 3.51 

*    **        444,200 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

2 .  โคร งการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ห่ ง
ก า รุ ณ ย์ นั ก ศึ ก ษ า
พยาบาล 
(Strategic Project) 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 
3. ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ
แห่งการุณย์ศตวรรษที่ 
21 และ TQF 

- ≥ร้อยละ 80 
 
- ≥ 3.51 
 
 
- ≥ 3.51 

*           ** 275,400 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

3. โครงการปฐมนิเทศ
และเตรียมความพร้อม
สู่นักศึกษาใหม ่
(Strategic Project) 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่
ที่เข้าร่วมโครงการ 
2. นักศึกษามีความ
พร้อมด้านทักษะวิชาการ

- ≥ร้อยละ 95 
 
- ≥ร้อยละ 80 
 

       *    ** 404,400 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

โดยได้คะแนน post test 
เพิ่มขึ้น 
3. นักศึกษามีความ
พร้อมด้านทักษะชีวิต 
4. นักศึกษาใหม่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5. นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ 

 
 
- ≥ร้อยละ 80 
 
- ≥ร้อยละ 80 
 
- ≥ 3.51 

4. โครงการปจัฉิมนเิทศ 
(Strategic Project) 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. นักศึกษาที่มีความ
พร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ 

- ≥ร้อยละ 95 
 
- ≥ 3.51 

  *    **      473,100 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

5. โครงการสุขภาพคน
เมืองดีด้วยภูมิปัญญา
ไทย 
(Strategic Project) 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญา
ไทยในการดูแลสุขภาพ 
3. นักศึกษาได้ปฏิบัติ
การบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการแก่สังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

- 330 คน 
 
- ≥ 3.51 
 
 
 
 
- ≥ 3.51 

*   **         71,000 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/ 
ภาควิชาการ

พยาบาลกุมาร
เวชศาสตร ์
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

วัฒนธรรม ในรายวิชาการ
ดูแลแบบผสมผสานและ
การบ าบัดทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพคนเมือง 

6. โครงการก้าวสู่
ครอบครัวคณุภาพใน
สังคมเมืองกับ NMU 
(Strategic Project) 

1. จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ค่าคะแนนความรู้
ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
3. ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้ความเข้าใจทักษะ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ 
บูรณาการความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การบูรณาการ
วิชาการ 

- 200 คน 
 
- ≥ 3.51 
 
 
- ≥ 3.51 

   *      **   52,900 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชาการ

พยาบาลมารดา 
ทารก และการ

ผดุงครรภ ์

7 .  โครงการเพิ่ มพู น
ทักษะการปฏิบั ติทาง
วิชาชีพส าหรับนักศึกษา
พ ย า บ า ล  ส า ห รั บ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 4  
(Strategic Project) 

1. ความมั่นใจต่อการ
ปฏิบัติการพยาบาลก่อน
ขึ้นฝึกวิชาปฏิบัติบริหาร
ทางการพยาบาลและวิชา
ปฏิบัติเสริมทักษะการ
พยาบาลสุขภาพคนเมือง
ของนักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2565  

- ≥ 3.51 
 
 
 
 
 
 
 
 

*    **        66,700 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชาการ
บริหารการ

พยาบาลและ
พื้นฐานวิชาชีพ 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

2. ความมั่นใจต่อการ
ปฏิบัติการพยาบาลหลัง
ขึ้นฝึกวิชาปฏิบัติบริหาร
ทางการพยาบาลและวิชา
ปฏิบัติเสริมทักษะการ
พยาบาลสุขภาพคนเมือง
ของนักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2565 
3. จ านวนนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ร้อยละของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 
5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดโครงการฯ 

- ≥ 3.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ≥ร้อยละ 
100 
- ผ่านในครั้ง
แรก≥ร้อยละ 
80 และผ่านใน
ครั้งที่ 2 ร้อยละ 
100 
- ≥ 3.51 

8. โครงการศึกษางาน
ห้องผ่าตัดจาก
สถานการณ์จริง  
(Strategic Project) 

1. นักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 2 เข้าร่วมโครงการ 
2. คะแนนความรู้ของ
นักศึกษาในเรื่องบทบาท
ของพยาบาลในห้องผ่าตัด 

- ร้อยละ 100 
 
- ≥ร้อยละ 60 

*        **    36,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชาการ
บริหารการ
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

ทั้งในระยะก่อนผ่าตัด 
ระหว่างผ่าตัด และหลัง
ผ่าตัด 

พยาบาลและ
พื้นฐานวิชาชีพ 

9. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้
ก้าวทันศตวรรษท่ี 21 
(Strategic Project) 

1. จ านวนทักษะที่มี
นักศึกษาได้เข้าร่วม
การฝึกอบรมทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ตลอด
ปีงบประมาณโดยรวม 

- มีครบทั้ง 3 
ทักษะประเมิน 
โดยนักศึกษา 
ผู้เขา้ศึกษา
อบรม 

*           ** 50,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

10. โครงการ
แลกเปลีย่นอาจารย์
และนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลยัเครือข่าย  
(Strategic Project) 

1. คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ ส่งอาจารย์
และนักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 3 จ านวน 10 คนไป
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ School of 
Nursing and Health 
Aichi Prefectural 
University ได้ครบตาม
จ านวนและทันตาม
ก าหนดการเดินทาง 
2. คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ประสานงาน
ต้อนรับการมาเยือนของ
อาจารย์และนักศึกษาจาก 
School of Nursing and 

-  อาจารย์ 
นักศึกษาพยาบาล 
10 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
- อาจารย์และ
นักศึกษา
พยาบาล 10 
คน School of 
Nursing and 

*           ** 400,000 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

Health Aichi Prefectural 
University จ านวน 10 
คน ได้ครบตามจ านวน 
และทันตามก าหนดการ
เดินทาง 
3. คณะอาจารย์และ
นักศึกษาทั้ง 10 คนของ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อ
การุณย์ สร้างช้ินงานที่
เกิดจากประสบการณ์
การศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่ภายในคณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อ
การุณย์ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
4. คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ และ School 
of Nursing and Health 
Aichi Prefectural 
University มีแผน
กิจกรรมความร่วมมือใน
ปีงบประมาณ 2565 

Health Aichi 
Prefectural 
University 
 
 
- จ านวนอย่าง
น้อย 1 ช้ินงาน 
ภายในระยะเวลา 
1 เดือนหลัง
กลับจากเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
- อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

5. คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ Faculty of 
Nursing  Toyama 
Prefectural University มี
แผนกิจกรรมความร่วมมือ
ในปีงบประมาณ 2565 

- อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

11. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
(Strategic Project) 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 
3. ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ
แห่งการุณย์ศตวรรษที่ 
21 และ TQF 

- ≥ ร้อยละ 80 
 
- ≥ 3.51 
 
 
 
- ≥ 3.51 

*           ** 106,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

12. โครงการกิจกรรม
นักศึกษาสโมสร
นักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อ
การุณย ์
(Strategic Project) 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 
3. ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ
แห่งการุณย์ศตวรรษที่ 
21 และ TQF 

- ≥ ร้อยละ 80 
 
- ≥ 3.51 
 
 
- ≥ 3.51 

*           ** 50,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

13. โครงการให้การ
ปรึกษาและการเฝ้า
ระวังสุขภาพจติของ
นักศึกษาพยาบาล  
(Strategic Project) 

1. อาจารย์ประจ ามี
คะแนนการประเมิน
สมรรถนะด้านการให้การ
ปรึกษาและการเฝ้าระวัง
สุขภาพจิตแก่นักศึกษา
พยาบาล 
2. นักศึกษามีคะแนนการ
ประเมินสมรรถนะด้าน
การเป็นผู้ให้การปรึกษา
และการเฝ้าระวัง
สุขภาพจิตแก่นักศึกษา
พยาบาล 
3. คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยของอาจารย์ประจ า
ที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ข้อมูลย้อนกลับจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(Reflection) 
5. จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่น าเอาความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมโครงการฯ มา
ใช้ในการให้การปรึกษา
และเฝ้าระวังสุขภาพจิต
แก่นักศึกษาพยาบาล 

- คะแนนการ
ประเมินตนเอง
หลังเข้าร่วม
โครงการฯ สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 
- คะแนนการ
ประเมินตนเอง
หลังเข้าร่วม
โครงการฯสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 
- คะแนนเฉลี่ย ≥ 
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
- ผลการประเมิน
ของโครงการใน
เชิงบวก 
- ผ่านเกณฑ์ 
60% 
 
 
 
 

*           ** 79,500 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา
และภาค
วิชาการ
พยาบาลจติเวช
ศาสตร ์
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

6. นักศึกษากลุ่มที่ท า
หน้าที่ผู้ให้การปรึกษามี
ความสามารถในการให้
การปรึกษาในเบื้องต้น
เพิ่มขึ้นและส่งต่อแหล่ง
ช่วยเหลือต่อไปได้โดยเร็ว 
7. นักศึกษากลุ่มผู้รับการ
ปรึกษามีระดับคะแนน
การประเมินตนเองด้าน
ความเครียดลดลง
ภายหลังเข้าร่วมโครงการ  
 
8. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯมีผลการ
ประเมินตนเองด้าน
ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง การมีจิตสาธารณะ
ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น การมี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ในหอพักด้านสุขภาพจิต
มีความปรารถนาดีและ

- คะแนนการ
ประเมินตนเอง
หลังเข้าร่วม
โครงการฯสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 
- คะแนนการ
ประเมินตนเอง
หลังเข้าร่วม
โครงการฯสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 
- คะแนนการ
ประเมินตนเอง
หลังเขา้ร่วม
โครงการฯสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

ความผูกพันระหว่างเพื่อน
นักศึกษา 
9. คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

 
- คะแนนเฉลี่ย ≥ 
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ปลูกฝังศลิปวัฒนธรรมความเป็นไทย 
1. โครงการท านุบ ารุง
ศาสนาอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
(Strategic Project) 

1. จ านวนอาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความตระหนักใน
ความส าคญัของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

- ≥ร้อยละ 85 
 
 
- > 3.85 
 
 
 
- > 3.85 

*           ** 204,200 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.3  ศิษย์เก่ามีความผูกพันและมสี่วนสนบัสนุนการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 1.3.1 สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
1. โครงการบริการ
วิชาการ (ท่ีมีศิษย์เก่ามา
เข้าร่วม) 
กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
(Strategic Project) 
  

1. จ านวนโครงการ
บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ศิษย์
เก่าเข้าร่วม 
2. ค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันต่อสถาบันของ
ศิษย์เก่า 
3. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของศิษย์เก่าที่
เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
4. ความต่อเนื่องใน
การให้เงินสนบัสนุน
สถาบันจากศิษยเ์ก่า 

- ≥ 1 จ านวน
โครงการ 
 
 
 
- ≥ ค่าเฉลี่ย 
3.85 
 
- ≥ ค่าเฉลี่ย 
3.85 
 
 
- มีความต่อเนื่อง 

*           ** ไม่ใช้
งบประมาณ 

รองคณบดฝี่าย
กิจการ

นักศึกษา/ 
รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

   



37 

 

* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจยั นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1  พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมดา้นการดูแลสุขภาพคนเมืองที่เป็นที่ยอมรับ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
1. โครงการอบรม
หลักสตูรการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 
(Strategic Project) 

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วม
การอบรม 
2. ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการอบรม 
3. คะแนนความรู้
หลังการอบรม 
4. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมการอบรม 

- 35 – 40 คน 
 
- ร้อยละ 100 
 
- ≥ 80 
 
- > 4 

    *      **  90,300 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ
และ ภาค

วิชาการพยาบาล
มารดา ทารก 
และการผดุง

ครรภ ์
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจยั นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1  พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมดา้นการดูแลสุขภาพคนเมืองที่เป็นที่ยอมรับ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 2.1.2 ด าเนินการวิจัย/นวัตกรรมควบคู่กับ Faculty Practice 
1. โครงการส่งเสรมิ
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัย เพื่อสร้างการ
ปฏิบัติการพยาบาลของ
อาจารย์ (Faculty 
Practice) กับหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
(Strategic Project) 
 

1. จ านวนงานวิจัย/
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลในรูปแบบ 
Faculty Practice 
ด้านการวิจัย 
2. จ านวน
งบประมาณจาก
แหล่งทุนภายในและ
ภายนอก 

- ≤ 5 เรื่อง 
 
 
 
 

- ≤ 1 ล้านบาท/ป ี

    *    **    114,200 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจยั นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.2  พัฒนาบริการวิชาการที่ตอบสนองปัญหาชุมชนเมืองเพื่อสร้างรายได้และชื่อเสียง 

 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เปิดหลักสตูรอบรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม/สุขภาพคนเมือง 
1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้านวจิัย 
นวัตกรรมและองค์ความรู้
ทางการพยาบาลด้านการ
ดูแลสุขภาพคนเมือง 
(Kuakarun Excellent 
Center) 
(Strategic Project) 

1. รายได้จากการ
บริการวิชาการ 

- 12 ล้านบาท             ไม่ใช้
งบประมาณ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ 
ภาควิชาการ

พยาบาล
อายุรศาสตร์

และศลัยศาสตร ์

2. เปิดหลักสูตร/
โครงการอบรม ท่ี
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม/สุขภาพคน
เมือง และเป็นการสร้าง 
New Skill ,Reskill and 
Upskill 
(Strategic Project) 
 

1. จ านวนหลักสูตร
อบรมที่ตอบสนอง
ความต้องการและ
ปัญหาของสังคม
หรือชุมชนเมือง ท้ัง
หลักสตูรที่ก่อให้เกิด
และไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ท่ีไดร้ับรอง
จากสภาการ
พยาบาล หรือ
หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข

- ≥ 6 หลักสูตร             ค่าลงทะเบียน รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ 
ภาควิชาการ

พยาบาล
สาธารณสุข

ศาสตร์และเวช
ศาสตร์เขตเมือง 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาชุมชนต้นแบบรอบรั้วมหาวิทยาลัย 
1 โครงการคนเมือง
สุขภาพดเีริ่มที่บ้าน 
(Strategic Project) 

1. จ านวนชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. จ านวนภาควิชา
ที่ส่งอาจารย์ร่วม
บริการวิชาการแก่
ประชาชนในชุมชน 
3. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
การเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ 
4. นักศึกษามี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จริง 

- จ านวน 3 
ชุมชน 
 
- จ านวน 6 
ภาควิชา 
 
 
- ≥ร้อยละ 70 
 
 
 
- ≥ 3.51 

*           ** 300,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/
ร่วมกับ 6 
ภาควิชา 

2. พัฒนา KFN 
Channel เพื่อสื่อสาร
ข้อมูลด้านสุขภาพหรือ
ผลิตเนื้อหาเพื่อลงใน 
NMU Channel 
(Strategic Project) 

1. จ านวนครั้งในการเข้า
ชม KFN Channel 
2. จ านวนเรื่องที่
เพิ่มขึ้น 

- ≥ ๙,๐๐๐ 
 
-  ≥ 5 เรื่อง 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

3. โครงการบูรณาการ
การเรยีนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชนกับการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 
(Strategic Project) 

1. จ านวนชุมชนที่
เข้ารว่มโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน
การปฏิบตัิงานของ
นักศึกษา 
3. ผูเ้ข้ารว่มโครงการ
มีการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ 

- เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
- > 3.51 
 
 
- ร้อยละ 70 

*           ** 50,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ และ
ภาควิชาการ

พยาบาล
สาธารณสุข

ศาสตร์และเวช
ศาสตร์เขตเมือง 

  



42 

 

* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Educational Technology) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.1  พัฒนา Advanced Clinical Lab and Simulation Center 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 หนึ่งสาขาหนึ่งองก ์One Department One Scenario 
1. โครงการประกวด 
Best Simulation 
Award 
(Strategic Project) 

1. จ านวนสถาบันท่ี
เข้าร่วมประกวด 
2. จ านวนช้ินงานท่ี
เข้าร่วมประกวด 
3. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- อย่างน้อย 3 
สถาบัน 
- อย่างน้อย 6 
ช้ินงาน 
- > 3.5 จาก
มาตรวดั 5 
ระดับ 

    *   18 – 
20 
พ.ค. 

**    23,000 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชาทุก
ภาควิชา 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Enhance High Performance Organization) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1  พัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานท่ีได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยี 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 คนส าราญ งานส าเรจ็ 
1. โครงการ “การสร้าง
จิตส านึกคณุภาพในการ
ปฏิบัติงาน (Quality 
Awareness) และ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดีของบุคลากร 
(Strategic Project) 

1. มรีะบบการท างานที่มี
มาตรฐาน ทั้งในด้าน
ปริมาณงานและระยะเวลา 
ร้อยละ 100 ของงานที่มี
มาตรฐานการท างาน 
 
2. มีกระบวนการท างานที่
ชัดเจน เป็นขั้นตอนและ
ถือปฏิบัตเิป็นแนวทาง
เดยีวกัน 
 
 
3. มีกระบวนการจดัการ
ความรูก้ารท างานที่
ชัดเจน เป็นขั้นตอนและ
ถือปฏิบัตเิป็นทางแนว
เดยีวกัน 
 
 

- ความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนการ
ท างานร้อยละ 
100 
- จ านวนแนว
ปฏิบัติที่ดีท่ี
ได้รับการ
ยอมรับจาก
ผู้ใช้ จ านวน 3 
กระบวนการ 
- จ านวนแนว
ปฏิบัติที่ดีท่ี
ได้รับการ
ยอมรับจาก
ผู้ใช้จ านวน 3 
กระบวนการ 
 

*           ** 350,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

และประกัน
คุณภาพ 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

4. มีนวตักรรมการท างาน
ที่ชัดเจน เป็นขั้นตอนและ
ถือปฏิบัตเิป็นแนวทาง
เดยีวกัน 
5. ระดบัความผูกพนัของ
บุคลากรตอ่องค์กร 

- จ านวน
นวัตกรรม 
จ านวน 3 
นวัตกรรม 
- ≥ 4.00 

2. โครงการจ้างบริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ 
(Strategic Project) 

1. บุคลากรมีการ
บันทึกฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศใน
งานท่ีตนเอง
รับผิดชอบได้โดย
ข้อมูลมีความสมบรูณ์
ถูกต้อง 
2. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศของ
บุคลากรแต่ละงาน/
ฝ่าย 

- ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
- ≥ 3.50 
จากคะแนน
เต็ม 5 

*           ** 500,000 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

และประกัน
คุณภาพ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ 
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* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Enhance High Performance Organization) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.2  พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development System) 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็งและทันต่อบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
1. โครงการสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อ
การุณย ์
(Routine Project) 

1. จ านวนผูเ้ข้าอบรม
ทั้งหมด 
2. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
สัมมนา 
3. คณะฯ มี
แผนปฏิบัตปิระจ าปี
งบประมาณ 2566 

- ≥ ร้อยละ 95 
 
- > 3.51 
 
 
- 1 แผน 

      *    **  400,000 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

และประกัน
คุณภาพ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ 

2. โครงการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR master plan) 
(Routine Project) 

1. มีแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR 
master plan) 5 ปี 
(ปีงบประมาณ 2565 
– 2569) 
2. มีระบบในการ
ด าเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
3. มีแบบประเมิน PA 
และ IDP ของ
บุคลากรและสาย
สนับสนุน 

- 1 แผน 
 
 
 
 
- 1 ระบบ 
 
 
- 1 แบบ 

   *    **     50,000 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

และประกัน
คุณภาพ 



๔๖ 

 

* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Enhance High Performance Organization) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.3  พัฒนา Performance Management System เพื่อให้บุคลากรอยูด่มีีสุข ท าดีได้ด ี
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 4.3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับผลสมัฤทธ์ิของงาน 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
(Routine Project) 

1. ค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อ
องค์กรของบุคลากรที่
เชื่อมโยงต่อเป้าหมาย
และวิสยัทัศนข์ององคก์ร 
2. ค่าเฉลี่ยความผูกพัน
ต่อองค์กร 
3. ค่าเฉลี่ยความสามคัคี
ภายในองค์กร/
หน่วยงาน 
4. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

- > 3.50 
 
 
 
- > 3.50 
 
- > 3.50 
 
 
- ≥ร้อยละ ๘๐ 

    *     **   694,300 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

และประกัน
คุณภาพ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ 

2. โครงการฝึกอบรมป้องกัน
อัคคีภัยและการอพยพหนไีฟ
(Routine Project) 
  

1. จ านวนผูเ้ข้าอบรม
ทั้งหมด 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ปี 1 มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย และ
สามารถใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงเบื้องต้นได ้

- ≥ร้อยละ 95 
 
- > ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 

       *    ** 200,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

และประกัน
คุณภาพ 



๔๗ 

 

* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

3. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรมในการ
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
เบื้องต้น 

- > 3.50 

  



๔๘ 

 

* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Enhance High Performance Organization) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.4  พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 4.4.1 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) 
1. กิจกรรม “การจดัการ
ความรู้สู่การประกันคณุภาพ”  
(Strategic Project) 

1. คะแนน EdPEx 
หมวด 4 

- 200 คะแนน 
(เกณฑ์ สปอว.) 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ 

1. กิจกรรมการฝึกอบรม
ร่วมฝึกอบรมเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษา 
(Strategic Project) 

1. จ านวนผูเ้ข้าอบรม - 4 คน             ไม่ใช้
งบประมาณ 

รองคณบดฝี่าย
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

& 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ 

2. กิจกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะโดยใช้
เกณฑ์ EdPEx 
(Strategic Project) 

1. คะแนนผลการ
ประเมินระดับคณะ 

- 200 คะแนน 
(เกณฑ์ สปอว.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

รองคณบดฝี่าย
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

& 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ 



๔๙ 

 

* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 4.4.2 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์การรับรองของสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์/สกอ. 
1. กิจกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรจาก 
AUN-QA  

1. คะแนนผลการ
ประเมินระดับหลักสูตร 
หลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
2. คะแนนผลการ
ประเมินระดับหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต 

- level 4 
 
 
 
- level 3 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

รองคณบดฝี่าย
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

& 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.4.3 โครงการคณะพยาบาลสีเขียว 
1. โครงการคณะพยาบาลสี
เขียว 
(Strategic Project) 

1. ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อมและสถานท่ี
ท างานในองค์กรของ
บุคลากรและนักศึกษา 
2. ร้อยละของคะแนน
การตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (5ส) แต่ละ
หน่วยงาน 
3. สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามเกณฑ์
มหาวิทยาลยัสีเขยีวได ้
 

- ≥ 3.51 
 
 
 
 
- ≥ ร้อยละ 
85 
 
 
 
- ด าเนิน
กิจกรรมได้ 3 
กิจกรรม 
 

*           ** 116,000 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

และประกัน
คุณภาพ 



๕๐ 

 

* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

4. ค่าไฟฟ้าลดลงเมื่อ
เทียบกับในเดือน
เดียวกัน 
5. มุมจดัสวนสมุนไพร
ช่วยเลิกบุหรี่ ภายใน
คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย ์
6. พื้นที่เขตปลอดบุหรี่
ภายในคณะฯ 

- ลดลงร้อยละ 
0.5 
 
- อย่างน้อย 1 
จุด 
 
 
- อย่างน้อย 1 
จุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 1.1.2-2 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพคนเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) 
1. โครงการพัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ
รวมสาขา 

- หลักสูตรได้รับการ
พัฒนาจนถึงขั้นตอนการ
เสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

- 1 หลักสตูร 
* 

          ** 190,000 
เงินรายได ้

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/

ประธานหลักสตูร
พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการด ารงชีวิตและมีจิตสาธารณะ 
1. โครงการส่งเสรมิการ
สร้างพัฒนานวัตกรรม
ทางการพยาบาลและการ
เผยแพรผ่ลงานของนักศึกษา
พยาบาลคณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการณุย์ ใน
รายวิชานวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

1. จ านวนงานนวัตกรรม 
20 ผลงาน 
2. คะแนนจากการประกวด
ผลงานนวัตกรรมทางการ
พยาบาล 
3. ความพึงพอใจในการ
จัดการประกวดและการ
เผยแพร่นวตักรรม 
4. คะแนนการประเมิน
ตนเองของนักศึกษาใน
รายวิชานวัตกรรมทางการ
พยาบาลช่วยพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 
 
 

- ร้อยละ 
100 
 
- ≥ร้อยละ 60 
 
 
- ≥ 3.5 จาก
คะแนน 5 
 
- > 3.5 

 
      *     112,800 

เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/ภาค
วิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและ

การผดุงครรภ ์



๕๒ 

 

* ส่งโครงการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล  และเงินรายได้ส่งโครงการล่วงหน้า 2 เดือน และ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรปูเล่ม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

65 
พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในดา้นการวิจัยและนวัตกรรม 
1. โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ด้านวิจัย และนวัตกรรม
ทางการพยาบาลและการ
ด าเนินการวิจยั R2R R&D 

- โครงร่างงานวิจัยของ
อาจารย์ด้านการวิจัย
และนวัตกรรมทางการ
พยาบาลและโครงร่าง
งานวิจัยของบุคลากร
สายสนบัสนุนดา้นการ
ด าเนินการวิจยั R2R 
R&D 
- ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ใน
ระดับมาก 

- ≥ 8 ช้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
- ≥ 3.51 

*           ** 108,200 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

 



53 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 
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