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สารบัญ ผู้รับผิดชอบ สถานะ หน้า 
แผนงานยกระดับการปรับหลักสตูรการจัดการศึกษาให้เป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
1. แผนปฏิบัติงานบรหิารหลักสตูรแบบ AUNQA ผศ.ดร.กมลภู/อ.ดร.ทัศนีย ์ ✓ 3 
2. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาสื่อการเรยีนรู้ทางการพยาบาล อ.จุทาทิพย์ ✓ 21 
3. แผนปฏิบัติการทำงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อ.ดวงพร ✓ 26 
4. แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบตัิการพยาบาลสู่ Virtual Smart LAB ผศ.ดร.วาร์ธินีย ์ ✓ 33 

5. แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ผศ.ดร.เรยีม ✓ 51 
6. แผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เรยีม ✓ 56 
7. แผนปฏิบัติการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม อ. ศุภรัสมิ ์ ✓ 64 
8. แผนปฏิบัติการพัฒนาประกันคณุภาพกิจการนศ. อ.ณัฐยา ✓ 74 
9. แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ  ผศ.ดร.วันเพ็ญ ✓ 80 
แผนงานยกระดับคุณภาพงานวิจยัและบริการวิชาการสู่สร้างความไว้วางใจจากชุมชน 
10. แผนปฏิบัติการวจิัย และนวตักรรมทางการพยาบาล ผศ.วรางคณา ✓ 95 
แผนงานการเรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
11. แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ และการดำเนินการหลักสตูรระยะสั้น Upskill Reskill ผศ.วรางคณา ✓ 114 
12. แผนปฏิบัติการการเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผศ.วรางคณา ✓ 118 
แผนงานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
13. แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหม ่ ผศ.วริยา/อ.ศริิพร/อ.สุนีย ์ ✓ 132 
14. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (KM) อ.สุนีย ์ ✓ 137 
15. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม ผศ. วริยา ✓ 139 
16. แผนปฏิบัติการบริหารการเงินและงบประมาณ ผศ. วริยา ✓ 141 
17. แผนปฏิบัติการกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ผศ. วริยา/อ.ศิริพร ✓ 143 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ปรัชญา   “สนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” 
 
วิสัยทัศน์   “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพเป็นเลิศ ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติ มุ่งมั่นพัฒนาการเพ่ือการจัดการภัยพิบัติในชุมชน” 
พันธกิจ   

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
2. สนับสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล ร่วมกับแหล่งฝึกและเครือข่ายการพยาบาลเพ่ือ

จัดการภัยพิบัติในชุมชน และเสริมความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างความไว้วางใจจากชุมชน ด้วยการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสุขภาพบน

ฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมสุขภาพสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชนและสังคม 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างความไว้วางใจจากชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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แผนงานยกระดับการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาให้เป็น 
บัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติงานบริหารหลักสูตร แบบ AUNQA 
แผนปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางการพยาบาล 
แผนปฏิบัติการทำงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลสู่ Virtual Smart LAB 

 
ผู้รับผิดชอบ ประธานสาขา / รองคณบดีดูแลยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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แผนงานยกระดบัการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาให้เป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติทีม่ีคุณภาพ 
 
 
 
 

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและยึดม่ันในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้ได้มาตรฐานการพยาบาลและยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.1  บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะในมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นเลิศพร้อมทำงาน 
เป้าประสงค์ที่ 1.2  บัณฑิตนักปฏิบัติที่โดดเด่นด้านการพยาบาลเพ่ือจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 1.4 หลักสูตรพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบลูกผสม (Hybrid) และแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Nursing Care Situation)    
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะในมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นเลิศพร้อมทำงาน 
2. เพ่ือบัณฑิตนักปฏิบัติที่โดดเด่นด้านการพยาบาลเพ่ือจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักศึกษามีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ 
4. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบลูกผสม (Hybrid) และแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Nursing Care Situation)    และสามารถ

เข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษาแบบ AUNQAได้อย่างมีคุณภาพ  
 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมายปีงบประมาณ 
2566 

1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯผ่านในปีแรก ร้อยละ   100 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมายปีงบประมาณ 
2566 

1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเทียบเคียงผลสอบ TOEFL ร้อยละ 60 
1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ ร้อยละ  90 
1.4 บัณฑิตที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ  ร้อยละ 100 
1.5 ระดับการประกันคุณภาพหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล (ASEAN University Network 
Quality Assurance: AUN-QA)  

ระดับ  3 

1.6 หลักสูตร non-degree หลักสูตร 1 
1.7 การตอบรับการสร้างพัฒนาความร่วมมือตามศักยภาพของแหล่งฝึกหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมถึง
การใช้สัมพันธภาพเครือข่าย ตาม AUN-QA 

บันทึกตอบรับ 5 
 

1.8 ผลการประเมินการนำใช้สถานการณ์เสมือนจริง (virtual nursing lab) ตามสาขาการพยาบาลและการ
จัดการภัยพิบัติในรายวิชา 

ระดับ ดีมาก 

1.9 นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับใบประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติคุณด้าน ภาษาท่ีสามอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ร้อยละ 100 

1.10 ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่เข้าประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ  
 

ชิ้นงาน 5 
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ผลการวิเคราะห์แผนงานยกระดับการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาให้เป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
STRENGTHS: S 
S1 ผู้บริหารและคณาจารย์มีความมุ่งมั่นทีจ่ะพฒันางานเพื่อการสอนนักศึกษา 
S2 คณะพยาบาลศาสตร์มีเครือข่ายชุมชน องค์กรการปกครอง โรงพยาบาล และ
สถาบนัการศึกษา 
S3 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการประชาสมัพันธ์กิจกรรมของ
คณะฯ 
S4 มีทุนสนบัสนุนอาจารย์ในการพัฒนาสื่อการสอนแบบต่าง ๆ  
S5 มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาสื่อ 

WEAKNESSES: W 
W1 จำนวนอาจารย์น้อย 
W2 ภาระงานของอาจารย์มีจำนวนมากทำให้ไม่มีเวลาในการสร้างสื่อการเรียนรู ้
W3 อาจารย์ยังขาดประสบการณ์ในการสร้างสื่อแบบออนไลน์ 
W4 อาจารย์บางสว่นยังขาดทักษะด้านเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
W7 ความเพียงพอของบุคลากรสายสนับสนนุ 
W8 ความคล่องตัวและประสิทธภิาพของระบบการบริหารจัดการ 

OPPORTUNITIES: O 
O1 สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ 
O2 กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมีนโยบายให้ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะที่ต้องเร่ง เพื่อให้มีความพร้อมสามารถ
ประกอบอาชีพหรือได้รับการจา้งงาน  
O3 มีเครือข่ายกับสถาบันการศกึษาทางการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ เปน็
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการพยาบาลที่มี MOU ชัดเจน 
O4 มีแหล่งเรียนรู้รอบมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เช่น ชุมชน องค์กรการปกครอง 
โรงพยาบาล และสถาบนัการศึกษาเครือข่าย 
O5 การจัดอันดับมหาวิทยาลยัราชภัฏทั่วประเทศ 

THREATS: T 
T1 ค่านิยมของสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
T2 กระบวนการคิดของนักศึกษาที่มุ่งคะแนนมากกว่าการแสวงหาความรู้ที่แท้จริง 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
แผนงานยกระดับการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาให้เป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบตัิที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
 รายการข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงปีการศึกษา 2565 ผลลัพธ์การปรับปรุงแผนงาน 

ข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2564     
 ควรส่งเสริมและให้กำลังใจ ในความสำเร็จของการ
บริหารจัดการหลักสูตร หรือการลดภารงานสอน
เพ่ือให้มีเวลาในการบริหารงานหลักสูตรเพิ่มขึ้น 

1. วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์ ตาม PSF, IDP, NPRU nurse module 

2. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาภาระงานตามภาระกิจอุดมศึกษา 

3. เสริมขวัญกำลังใจในการทำงานบริหารจัดการ
หลักสูตรและสนับสนุนทีมในการทำงานเชิงคุณภาพ 
ตามเกณฑ์ AUN-QA  

1. ระดับการประกันคุณภาพหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานระดับสากล (ASEAN University 
Network Quality Assurance: AUN-QA) อยู่ใน
ระดับ 3  

ควรนำผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต มาวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. วางแผนการจัดทำแบบประเมินตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและผลลัพธ์การเรียนรู้โดยผู้ใช้
บัณฑิตโดยให้รับรู้ตามเกณฑ์ AUN-QA 

1. เครื่องมือในการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู ้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. ผู้สำเร็จการศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
ฯผ่านในปีแรกร้อยละ 100  

3. ผู ้สำเร็จการศึกษาผ่านประสบการณ์การจัดการภัย
พิบัติในพ้ืนที่ ร้อยละ 90  

4. ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษโดยเทียบเคียงผลสอบ TOEFL ร้อยละ 
60  

5. บัณฑิตที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติ
คุณด้าน IT เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ ร้อยละ 100 
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 รายการข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงปีการศึกษา 2565 ผลลัพธ์การปรับปรุงแผนงาน 
การให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
ของนักศึกษา ควรคำนึงถึงนักศึกษากลุ่มเก่งด้วย เพื่อ
พัฒนาให้นักศึกษากลุ่มนี้ ได้รับการเติมเต็มและ
สนับสนุนให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. วางแผนการนำใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
เข้ามาประกอบการวิเคราะห์สมรรถนะของ
นักศึกษา  

2. ดำเนินการโครงการสมรรถนะรายชั้นปีโดย
ทบทวนสมรรถนะชั้นปี วิเคราะห์พื้นฐาน
สมรรถนะของนักศึกษาให้ได้รับการเพ่ิมเติมตาม
สมรรถนะชั้นปี ประเมินผลสมรรถนะแต่ละชั้นปี  

1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาเพ่ือวาง
แผนการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตของนักศึกษา 

2. นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับใบประกาศนียบัตร ใบประกาศ
เกียรติคุณด้าน ภาษาท่ีสามอย่างน้อย 20 ชั่วโมง ร้อย
ละ 100  

ควรนำข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้
สำรวจไว้ (ช่วงพัฒนาหลักสูตร) และผลการประเมิน
ของนักศึกษามาวิเคราะห์สรรถนะ (Competency) 
ของอาจารย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ตาม PSF, IDP, 
NPRU nurse module เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำ 

2. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมเติมตาม
สมรรถนะชั้นปี ประเมินผลสมรรถนะแต่ละชั้นปี  
ตามเกณฑ์ AUN-QA  

1. สมรรถนะของอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ 

2. จำนวนผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ หรือ
ผลงานร่วมกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
จำนวน 12 เรื่อง 

3. บันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมในการสร้างพัฒนา
ความร่วมมือตามศักยภาพของแหล่งฝึกหลักของคณะ
พยาบาลศาสตร์ร่วมถึงการใช้สัมพันธภาพเครือข่าย 
ตาม AUN-QA อย่างน้อย 5 ข้อตกลง   

ควรมีการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแบบวัดแต่ละเรื่องโดยการหาคุณภาพอย่าง
ง่าย  หรือโดยกระบวนการวิจัย (เช่นที่ทำอยู่ คือ 
ข้อสอบปรนัยมีการวิพากษ์ การหาค่าความยากง่าย 
ค่าอำนาจการจำแกเป็นต้น) 

1. วางแผนการจัดทำเครื่องมือวัดประเมินตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างเครื่องมือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและผลลัพธ์การเรียนรู้ ตาม
เกณฑ์ AUN-QA 

1. เครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 
AUN-QA 
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 รายการข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงปีการศึกษา 2565 ผลลัพธ์การปรับปรุงแผนงาน 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หลักสูตรมีการทวนสอบการให้เกรด ควรมีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ในประเด็นของผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาในระดับปีการศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้
ในระดับหลักสูตร 

2. จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA 

ควรนำผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมาร่วมกำหนด
ระบบและกลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ว่า แต่ละ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ควรมีสิ่งสนับสนุนอะไรจึงส่งผลต่อ
การเรียน 

1. วางแผนจัดระบบและกลไกการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามห้องเรียนเสมือนจริง ตามเกณฑ์ 
AUN-QA 

2. จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจสอบการแนวทางใน
การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ควรมีสิ่งสนับสนุน การเรียน  

1. ผลการประเมินการนำใช้สถานการณ์เสมือนจริง 
(virtual nursing lab) ตามสาขาการพยาบาลและการ
จัดการภัยพิบัติในรายวิชาระดับดีมาก 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2565  
1. คณะควรพัฒนาโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม
คุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับดี
ขึ้นไป พร้อมทั้งวางแนวทางการออกแบบหลักสูตร
ด้วยกระบวนการ OBE และนำระบบ AUN-QA มาใช้
การรับรองคุณภาพและมาตฐานระดับหลักสูตรในปี
ถัดไป 

คณะดำเนินการขอรับการประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตรแบบ AUN-QA ปีการศึกษา 2565  ภายใต้
โครงการ ยกระดับหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ  

ระดับการประกันคุณภาพหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐาน
ระดับสากล (ASEAN University Network Quality 
Assurance: AUN-QA) อยู่ในระดับ 3 
 

2. คณะควรศึกษาแนวทางส่งเสริมหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ผ่านการรับรองจากสภา
วิชาชีพและมีคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับดีมากให้เข้า
สู่การรับรองประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน 
TQR 

คณะดำเนินการขอรับการประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตรแบบ AUN-QA ปีการศึกษา 2565  ภายใต้
โครงการ ยกระดับหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ  

ระดับการประกันคุณภาพหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐาน
ระดับสากล (ASEAN University Network Quality 
Assurance: AUN-QA) อยู่ในระดับ 3 
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 รายการข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงปีการศึกษา 2565 ผลลัพธ์การปรับปรุงแผนงาน 
ควรมีการบูรณาการจัดทำกิจกรรมข้ามศาสตร์หรือ
ข้ามคณะเพ่ือประสานความร่วมมือและสร้างความ
สามัคคีระหว่างนักศึกษาและบุคลากร เนื่องจาก
ปัจจุบันการหลอมรวมศาสตร์เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา
ในองค์รวมและถอดบทเรียนร่วมกัน 

คณะวางแผนในการดำเนินการใช้โครงการพัฒนา 
Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เป็น
กิจกรรมเชิงบูรณาการวิศวกรสังคมแบบข้ามศาสตร์
หรือข้ามคณะ 

ถอดบทเรียน: กระบวนการวิศวกรสังคมสู่กิจกรรมข้าม
ศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพ  

คณะและสถาบันภาษาควรทบทวน วิเคราะห์ ค้นหา
สาเหตุ และเร่งสร้างแนวทางการพัฒนาให้นักศึกษา
ทุกคณะมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  CEFR (B1) 
เป็นไปตามเป้าหมายท้ังระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 

คณะวางแผนจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  

ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษโดยเทียบเคียงผลสอบ TOEFL ร้อยละ 60  

ควรเพิ่มรายวิชาในการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัยและการบริการวิชาการ 

คณะวางแผนกำกับการดำเนินการตามมาตรฐานของ 
AUN-QA ในมคอ.3,4 ในหลักสูตรและจัดโครงการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ทำงาน 

จำนวน 5 ผลงานวิชาการ/นวตักรรมบูรณาการวัฒนธรรม
ด้านการดูแลสุขภาพที่มีการทำร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในเวที
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายนอกหน่วยงาน 

หาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทำงาน แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการ
สอนและงานวิจัยควรเป็นแนวทางการดำเนินงานที่
เมื่อนำไปสู่การปฏิบัติแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ในมิติต่าง 
ๆ และแสดงให้เห็นผลของการนำไปใช้อย่างชัดเจน 

คณะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ วิจัย 
และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
และใช้กลไกของเครือข่ายที่ประชุมคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนำใช้แนวปฏิบัติ
ที่ดีพร้อมมีใบประเมินผลการนำใช้ให้เป็นรูปธรรม  

แนวปฏิบัติที่ดีตามโมเดล 3C เผยแพร่ต่อสถาบันเครือข่าย
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ควรนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรมา
วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้ตรงประเด็น
เพ่ือให้มีผลการประเมินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

คณะดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณปี 2567 ในการ
แสวงหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ
หลักสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
คณะแสวงหาผู้บริจาคหุ่นอุปกรณ์เสมือนจริงทางการ
พยาบาลให้สำหรับการเรียนรู้  

แผนคำขอครุภัณฑ์งบประมาณปี 2567 
มีผู้บริจาคหุ่นอุปกรณ์เสมือนจริงทางการพยาบาลสำหรับ
เด็กจำนวน 1 ตัว  
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กระบวนการจัดทำแผนงานยกระดับการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาให้เป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2565 –2568  
และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ กับแผนปฏิบัติการบริหารหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะ
พยาบาลศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์และกลยุทธต์ามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาล
ศาสตร ์

แผนงานยกระดับการปรบัหลักสตูรการจัดการศึกษาให้เป็นบัณฑติพยาบาล
นักปฏิบตัิที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการ
พัฒนาประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ  

เป้าประสงค์  
1. บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะในมาตรฐาน

วิชาชีพที่เป็นเลิศพร้อมทำงาน 
2. บัณฑิตนักปฏิบัติที่โดดเด่นด้านการพยาบาลเพื่อจัดการภยั

พิบัติในชุมชน 
3. บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถทางด้าน

ภาษาตา่งประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลด้านสุขภาพ 
4. หลักสูตรพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบลกูผสม (Hybrid) และ

แบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Nursing Care 
Situation)   

กลยุทธ์  
1. สนับสนุนการพัฒนามาตราฐานวิชาชีพแบบเครือข่าย   
2. พัฒนาระบบการเรียนรู้ กิจกรรมในหลักสูตร เสริมหลักสูตรท่ี

บ่มเพาะการพยาบาลเพื่อจัดการภัยพิบตัิในพื้นที่ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาที่ 

3 ในต่างประเทศหรือ webinar 
4. พัฒนาสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน

สุขภาพ 
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับ

สากล 

1.1. แผนปฏิบัติการงานบริหารหลกัสูตรแบบ AUN-QA 
1.2. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาสื่อการเรียนรูท้างการพยาบาล 
1.3. แผนปฏิบัติการทำงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
1.4. แผนปฏิบัติการพัฒนาหอ้งปฏิบัติการพยาบาลสู่ Virtual Smart 

LAB 
1.5. แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษา

ด้านดิจิทัลและนวัตกรรม 
1.6. แผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1.7. แผนปฏิบัติการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1.8. แผนปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพกจิการนศ. 
1.9. แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษา

ด้านภาษาอังกฤษ  
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แผนปฏิบัติงานบริหารหลักสูตร แบบ AUNQA 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) ทรัพยากร 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

 ระดับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล 
(ASEAN University Network 
Quality Assurance: AUN-QA) 

ระดับ 3  -พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานระดับสากล 
-การเรียนรู้ผ่านต้นแบบ
ที่ประสบความสำเร็จ  
 

โครงการยกระดบัหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศในระดับนานาชาต ิ
1.มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละ 
criteria ตาม AUNQA ในการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
2.ติดตามรายงานความกา้วหน้า
ของแต่ละ criteria 
3.รวมรวมการเขียนรายงานที่เป็น
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้มีการ
ทบทวนโดยผู้บรหิารก่อนจัดทำ
รายงานฉบับจริง 
4.จัดซ้อมการตรวจการรับรองการ
ประกันคุณภาพแบบ AUNQA โดย
มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมารว่ม
ประเมินและให้คำแนะนำก่อนการ
ตรวจจริงต่อไป 

-ห้องเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์ 
-บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 
-อินเตอร์เน็ต
และอุปกรณ์
เช่ือมต่อ 
-คอมพิวเตอร ์
-กระดาษ A4 
-อุปกรณ์เครื่อง
เขียน 
-printer 
 

-ซ้อมรับการ
ประเมิน 
2 ครั้ง  
-รายงานผล
การดำเนินการ
ของหลักสูตร 
6 เดือนและ 9 
เดือน  
-ระดับคะแนน 
AUN-QA 3 
คะแนน 

 

 400,000  √ √ √ √ ประธานสาขา/ 
รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพ 

การตอบรับการสร้างพัฒนาความ
ร่วมมือตามศักยภาพของแหล่งฝึก
หลักของคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมถึง
การใช้สัมพันธภาพเครือข่าย ตาม 
AUN-QA   

5 แห่ง  พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานระดับสากล 
 

โครงการยกระดบัหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศในระดับนานาชาต ิ
1.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ประสานงานแหล่งที่จะ MOU 

  
-อินเตอร์เน็ต
และอุปกรณ์
เช่ือมต่อ 
-คอมพิวเตอร ์

-ประสานงาน
และได้รับการ
ตอบรับ ตาม 
AUN-QA  

 10,000  √ √ √ √ ประธานสาขา/ 
รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
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ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) ทรัพยากร 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

2.ร่าง MOU เสนอกก. บริหารคณะ 
กก.ประจำคณะ กก.บรหิาร
มหาวิทยาลัย 
3.  นัดหมายการลงนาม MOU  
4.ดำเนินกิจกรรมร่วมกับแหล่ง 
MOU ตามแบบ AUNQA โดย
ประเมินและปรับปรุงการทำงาน
ร่วมกัน  

-กระดาษ A4 
-อุปกรณ์เครื่อง
เขียน 
-printer 
 
 

-  ความ
ร่วมมือตาม
ศักยภาพของ
แหล่งฝึกหลัก
ของคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ร่วมถึง
การใช้
สัมพันธภาพ
เครือข่าย 5 
แห่ง  

ผู้สำเร็จการศึกษาสอบขึ้นทะเบยีนใบ
ประกอบวิชาชีพฯผา่นในปีแรก 

ร้อยละ 100  สนับสนุนการพัฒนา
มาตราฐานวิชาชพีแบบ
เครือข่าย   
 

โครงการประเมินมาตรฐานบัณฑิต
ด้วย Exit Exam nursing 
1.ออกข้อสอบ 8 รายวิชาร่วมกบั
เครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
2.ประชุมนัดหมายนักศึกษาเพื่อ
สร้างแรงจูงใจและวางแผนในการ
เตรียมความพร้อมสำหรับตนเอง 
3.หลักสูตรบริหารจัดการให้มกีาร
เชิญผู้ที่มีประสบการณ์ ศิษย์เกา่มา
แนะนำให้นักศึกษาอา่นหนังสือและ
ทบทวนก่อนสอบ พรอ้มจัดทำค่าย
เสริมความรู้และแบบทดสอบ
ระหว่างเดือน  
4.จัดกิจกรรมการสอบ exit exam 
ประเมินผลและติดตามผลการสอบ
และให้การชว่ยเหลือหลังการสอบ
หากสอบไม่ผ่าน  

แบบทดสอบ 
exit exam 
แบบทดสอบรวม
ยอด  
อาจารย์ที่ปรึกษา
ย่อย  

-ผลการ
ทดสอบผ่าน
ระบบ
เครือข่ายคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ร้อย
ละ 100  
-นศปี 4 ผ่าน
การสอบรวบ
ยอดร้อยละ 
100    

 10,000  √ √   ประธานสาขา/ 
รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพ 
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ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) ทรัพยากร 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐาน
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดย
เทียบเคียงผลสอบ TOEFL 
นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับใบ
ประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติ
คุณด้าน ภาษาที่สามอย่างน้อย 30 
ชั่วโมง 

ร้อยละ 60  ส่งเสริมและสนับสนุน
การฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ 3 ในต่างประเทศหรือ 
webinar 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต
เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 
1.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการ
อบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 30 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้อบรมใบ
ประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติ
คุณด้านภาษที่ 3 
2.ประชุมนัดหมายนักศึกษาเพื่อ
สร้างแรงจูงใจและวางแผนในการ
เตรียมความพร้อมสำหรับตนเอง 
3.หลักสูตรบริหารจัดการให้
อาจารย์ประจำหมู่เรียนกำกับ
ติดตามการพัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 
4.จัดกิจกรรมการสอบ ประเมินผล
และติดตามผลการสอบและให้การ
ช่วยเหลือหลังการสอบหากสอบไม่
ผ่าน  

แบบทดสอบ 
ภาษาอังกฤษ 
ระบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
และสะสมชั่วโมง
ของสถาบัน
ภาษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา
ย่อย  

-นศ. เข้ารับ
การอบรม
ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 100 
-นศ. เข้ารับ
การอบรม
ภาษาที ่3 ร้อย
ละ 100  

 100,000  √ √ √ √ ประธานสาขา/ 
รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพ 

ผู้สำเร็จการศึกษาผา่นประสบการณ์
การจัดการภัยพิบัติในพื้นที ่

ร้อยละ 100  สนับสนุนการพัฒนา
มาตราฐานวิชาชพีแบบ
เครือข่าย   
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต
เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 
1.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เครือข่ายการจัดการภยัพิบัติใน
พื้นที่ 
2.ประชุมนัดหมายนักศึกษาเพื่อ
วางแผนในการเตรียมความพร้อม
สำหรับตนเอง 

 พื้นที่การจัด
กิจกรรมการภัย
พิบัติ พร้อม
อุปกรณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา
ย่อย  

นศ.ผ่าน
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
เครือข่ายการ
จัดการภยั
พิบัติในพื้นที่ 
ในภาคเรียน
ฤดูร้อน  
 

 250,000   √   ประธานสาขา/ 
รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพ 
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ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) ทรัพยากร 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

3.หลักสูตรบริหารจัดการให้มี
กิจกรรมการจัดการภัยพบิัติในพื้นที่ 
4. ประเมินผลและติดตามผล
สมรรถนะของบัณฑิต   

   

บัณฑิตท่ีได้รับใบประกาศนียบัตร ใบ
ประกาศเกียรติคุณด้าน IT 
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ 
 

ร้อยละ 100  4.พัฒนาสิ่งสนับสนุนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
สุขภาพ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต
เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 
1.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
อบรมใบประกาศนยีบัตร ใบ
ประกาศเกียรติคุณด้าน IT 
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพใน
ระบบ Thai mooc ดว้ยตนเอง  
2.ประชุมนัดหมายนักศึกษาเพื่อ
สร้างแรงจูงใจและวางแผนในการ
เตรียมความพร้อมสำหรับตนเอง 
3.หลักสูตรบริหารจัดการให้
อาจารย์ประจำหมู่เรียนกำกับ
ติดตามการพัฒนาตนเอง  
4.จัดกิจกรรมตรวจสอบ 
ประเมินผลและติดตามผลการสอบ   

อาจารย์ประจำ
หมู่เรียน 
อาจารย์ที่ปรึกษา
ย่อย  
อินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์เช่ือมต่อ 
-คอมพิวเตอร ์
-กระดาษ A4 
-อุปกรณ์เครื่อง
เขียน 
-printer 
 

-นศ. เข้ารับ
การอบรม 
ด้าน IT 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้าน
สุขภาพ ร้อย
ละ 100 

  

 10,000  √ √ √ √ ประธานสาขา/ 
รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพ 

ผลการประเมินการนำใช้สถานการณ์
เสมือนจริง (virtual nursing lab) 
ตามสาขาการพยาบาลและการ
จัดการภยัพิบัติในรายวิชา 

ระดับดีมาก  พัฒนาสิ่งสนับสนุนที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านสุขภาพ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต
เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 
1.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ใช้
สถานการณ์เสมือนจริง (virtual 
nursing lab) ด้วยตนเอง  
2.ประชุมนัดหมายนักศึกษาเพื่อ
สร้างแรงจูงใจและวางแผนในการ
เตรียมความพร้อมสำหรับตนเอง 

อาจารย์ประจำ
หมู่เรียน 
อาจารย์ที่ปรึกษา
ย่อย  
คู่มือสถานการณ์
เสมือนจริง 
(virtual nursing 
lab)  

นศ.เข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้ใช้
สถานการณ์
เสมือนจริง 
(virtual 

nursing lab) 
ด้วยตนเอง 

 10,000  √ √ √ √ ประธานสาขา/ 
รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพ 
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ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) ทรัพยากร 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

3.หลักสูตรบริหารจัดการให้
ผู้รับผิดชอบวิชาระบกุารใช้งานใช้
สถานการณ์เสมือนจริง (virtual 
nursing lab) 
4.จัดกิจกรรมตรวจสอบ 
ประเมินผลและติดตามผลการสอบ   

ห้องหุ่น
สถานการณ์
เสมือนจริง 
(virtual nursing 
lab) 

รายวิชามีการ
บันทึกการใช้
สถานการณ์
เสมือนจริง 
(virtual 

nursing lab)    
หลักสูตร non-degree 1 หลักสูตร สนับสนุนการพัฒนา

มาตราฐานวิชาชพีแบบ
เครือข่าย   
 

โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการกบัการ
ทำงาน 
1.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เครือข่ายการในหลกัสูตรอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง 
2.ประชุมนัดหมายกรรมการเพื่อ
วางแผนในการเตรียมความพร้อม
การดำเนินหลักสูตร 
3.หลักสูตรบริหารจัดการให้มี
กิจกรรมตามกระบวนการของ
หลักสูตร 
4. ประเมินผลและติดตามผล
สมรรถนะของผู้ที่เรียนในหลักสูตร  

อาจารย์ประจำ
หมู่เรียน 
อาจารย์ที่ปรึกษา
ย่อย  
อินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์เช่ือมต่อ 
-คอมพิวเตอร ์
-กระดาษ A4 
-อุปกรณ์เครื่อง
เขียน 
-printer 
 

เปิดหลักสูตร
การฝึกอบรม
เฉพาะทางการ
อบรมเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม ่

 50,000  √ √ √ √ ประธานสาขา/ 
รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพ 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนปฏิบัติการบริหารหลักสูตร  แบบ AUNQA ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ
คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 

1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ 

1.1 บัณฑิตมีความรู้ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะใน
มาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นเลิศ
พร้อมทำงาน 

1.1 ผู้สำเรจ็การศึกษาสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ
ผ่านในปีแรก 

20 ร้อยละ
100 

60 70 80 90 100 5  

1.3 บุคลากรและนักศึกษามี
ความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านสุขภาพ 

1.2 ผู้สำเรจ็การศึกษาสอบ
ผ่านมาตรฐานทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษโดยเทียบเคียง
ผลสอบ TOEFL 

10 ร้อยละ
60 

20 30 40 50 60 5  

1.2 บัณฑิตนักปฏิบตัิที่โดด
เด่นด้านการพยาบาลเพื่อ
จัดการภัยพิบัติในชุมชน 

1.3 ผู้สำเรจ็การศึกษาผ่าน
ประสบการณ์การจดัการภัย
พิบัติในพ้ืนท่ี 

10 ร้อยละ
100 

60 70 80 90 100 5  

1.3 บุคลากรและนักศึกษามี
ความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านสุขภาพ 

1.4 บุคลากรและนักศึกษา
ได้รับใบประกาศนยีบัตร ใบ
ประกาศเกยีรตคิุณด้าน IT 
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านสุขภาพ 

10 ร้อยละ
100 

60 70 80 90 100 5  

1.4 หลักสูตรพัฒนาระบบการ
เรียนรู้แบบลูกผสม (Hybrid) 
และแบบจำลองสถานการณ์
เสมือนจริง (Virtual Nursing 
Care Situation)   

 

1.5 ระดับการประกันคณุภาพ
หลักสตูรเทียบเคียงมาตรฐาน
ระดับสากล (ASEAN 
University Network 
Quality Assurance: AUN-
QA) 

5 ระดับ 
3 

1 2 3 4 5 5  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ
คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 

1 2 3 4 5 

1.4 หลักสูตรพัฒนาระบบการ
เรียนรู้แบบลูกผสม (Hybrid) 
และแบบจำลองสถานการณ์
เสมือนจริง (Virtual Nursing 
Care Situation)   

1.6 หลักสูตร non-degree  5 หลักสูตร
1 

1 2 3 4 5 5  

1.4 หลักสูตรพัฒนาระบบการ
เรียนรู้แบบลูกผสม (Hybrid) 
และแบบจำลองสถานการณ์
เสมือนจริง (Virtual Nursing 
Care Situation)   

1.7 การตอบรับร่วมในการ
สร้างพัฒนาความร่วมมือตาม
ศักยภาพของแหล่งฝึกหลัก
ของคณะพยาบาลศาสตรร์่วม
ถึงการใช้สัมพันธภาพ
เครือข่าย ตาม AUN-QA 

 5 แห่ง 
5 

1 2 3 4 5 5  

1.4 หลักสูตรพัฒนาระบบการ
เรียนรู้แบบลูกผสม (Hybrid) 
และแบบจำลองสถานการณ์
เสมือนจริง (Virtual Nursing 
Care Situation)   

1.8 ผลการประเมินการนำใช้
สถานการณ์เสมือนจริง 
(virtual nursing lab) ตาม
สาขาการพยาบาลและการ
จัดการภัยพิบัติในรายวิชา 

5 ระดับ 
5 

ดีมาก 

1 2 3 4 5 5  

1.4 หลักสูตรพัฒนาระบบการ
เรียนรู้แบบลูกผสม (Hybrid) 
และแบบจำลองสถานการณ์
เสมือนจริง (Virtual Nursing 
Care Situation)   

 

1.9 นักศึกษาทุกช้ันปีได้รับใบ
ประกาศนียบตัร ใบประกาศ
เกียรติคณุด้าน ภาษาท่ีสาม
อย่างน้อย 30 ช่ัวโมง 

5 ร้อยละ
100 

60 70 80 90 100 5  

1.3 บุคลากรและนักศึกษามี
ความสามารถทางด้าน

1.10 ผลงานวิชาการของ
นักศึกษาท่ีเข้าประกวดรางวัล
ระดับชาต/ินานาชาต ิ  

5 ช้ินงาน 
5 

1 2 3 4 5 5  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ
คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 

1 2 3 4 5 

ภาษาต่างประเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านสุขภาพ 

 

รวม 80       50  
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (Virtual Nursing) 

ประจำปีงบประมาณ 2566 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
1) แผนปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
2) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร ์

 
 

 
  

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงคค์ณะกรรมการพัฒนาสือ่การเรียนรู้ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ปรัชญา  “สนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” 
 
วิสัยทัศน์ “ฝ่ายพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือให้เป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเพ่ือการจัดการภัยพิบัติในชุมชน” 
 
เป้าประสงค์หลัก 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
2. บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถด้านการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อสาธารณะชน 
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แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
แผน 

ผล 
แผน 

ผล 
1 2 3 4 

บทเรียนออนไลน์ 
Thaimooc และสื่อ
การเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ต่าง ๆ ของ
คณะ จำนวน 5 เร่ือง  

1. บทเรียนออนไลน์ 
จำนวน 5 เร่ือง 

2. บทเรียนในระบบ 
Thaimooc 1 
เร่ือง 

3. สื่อการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
Ebook  You 
tube สาขาละ 1 
เร่ือง รวม 5 เร่ือง 

4. บทเรียนใน LMS 
มีการลงสื่อสำหรับ
การเรียน ครบทุก
หัวข้อ 

พัฒนาสิ่งสนับสนุนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
สุขภาพ 
 

โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะ
บัณฑิตเพื่อ
ตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศไทย 
4.0 
  
 

-อาจารย์ได้ขอทุน LMS และ 
Thai mooc จำนวน 6 คน  
- สื่อการเรียนรู ้
ทางการพยาบาลจำนวน 11 
เร่ือง  
- แนะนำและกระตุ้นให้
อาจารย์พัฒนาบทเรียน
ออนไลน์และใน LMS  
Thaimooc และสื่อการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ต่าง ๆ  
ติดตามข้อมูลใน LMS ทุก
รายวิชา 

  250,000 
 

 
 

-  ✓   คณะกรรมการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู ้

 
 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
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แผนงานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ 
แผนการงบประมาณ 

ไตรมาส  
ผู้รับผิดชอบ 

 แผน 
ผล 

แผน 
ผล 

1 2 3 4 

ผู้ใช้บัณฑิตหรือ
สาธารณชนรับรู้
การสื่อสารองค์กร
คณะพยาบาล
ศาสตร์  
 

ร้อยละ 80 
 
 

 1.1 พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้บูรณาการ
กับรายวชิา
ร่วมกับเครือข่าย 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 
1. โครงการ
ประชาสัมพันธ์คณะ 
2. กิจกรรม open 
house online ร่วมกับ
สโมสรนักศึกษา 
3. กิจกรรม road 
show 
4. การจัดทำรายงาน
ประจำปีแบบ e-book 
 

-มีการเผยแพร่สื่อ
ผลงานผ่านเฟสบุ๊ค 
เวปของคณะฯ 
-มีการจัดทำแบบ
ประเมินการรับรู้
การสื่อสารองค์กร
คณะพยาบาล
ศาสตร์  
- รายงานประจำปี
แบบ E-book  
- ประเมินผลการ
รับรู้การสื่อสาร
องค์กรคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

  50,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ✓ ✓   คณะทำงานพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ทางการพยาบาล 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ
คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 

1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์  

1.1 บทเรียนออนไลน์ Thaimooc 
และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ต่าง ๆ ของคณะ จำนวน 5 
เร่ือง 

10 ร้อยละ5 1 2 3 4 5 5  

2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะ
พยาบาลศาสตร์ต่อ
สาธารณะชน 

1.2 ผู้ใช้บัณฑิตหรือสาธารณชน
รับรู้การสื่อสารองค์กรคณะพยาบาล
ศาสตร์  
 

10 ร้อยละ
80 

20 30 40 50 60 5  

รวม 20       10  
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แผนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2566 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 

 
  

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ  
ประธานสาขา /รองคณบดีดูแลยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงคค์ณะทำงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ปรัชญา  “สนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” 
 
วิสัยทัศน์ “เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเพ่ือการจัดการภัยพิบัติในชุมชนในเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 
 
พันธกิจที่ 2  สนับสนุนการเรียนรูด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล ร่วมกับเครือข่ายทางการพยาบาลเพ่ือสุขภาวะชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์หลัก   

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาให้พร้อมทำงาน 
2. พัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาลเพ่ือสุขภาวะชุมชนในทุกระดับ ด้วยการบูรณาการด้านวิชาการ บริการวิชาการ ศิลปะวัฒนธรรมและร่วมสร้างนวัตกรรม

ทางการพยาบาลสู่การทำงานจริง  
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แผนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

- เกิดกิจกรรมเชิงบูรณา
การวิศวกรสังคมแบบ
ข้ามศาสตร์หรือข้ามคณะ 
- เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน 

1 กิจกรรม 
- ร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมการฝกึ
ทักษะทางด้าน
การให้ บริการ 
การให้ คำ แนะนำ 
ด้านสุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอาย ุ

 1.1 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
บูรณาการกับรายวิชา
ร่วมกับเครือข่าย 
 

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรยีนการสอนที่
บูรณาการกับการทำงาน 
การบูรณาการนกัศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
ก่อนการเรียนรายวิชาชั้นปีที่ 
1 
เป็นการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะทางด้านการให้ 
บริการ การให้ คำ แนะนำ 
ด้านสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

- วางแผนจัดการ
เรียนการสอนของ
รายวิชาทฤษฎแีละ
ปฏิบัติให้บูรณาการ
กับการเสริมทักษะ
ทางด้านการให้ 
บริการ การให้ คำ 
แนะนำ ดา้นสุขภาพ 
และการดูแล
ผู้สูงอายุ  
-กำกับติดตามการ
ประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัต ิ   

  10,000 
 
 
 
 
 
 

 √    อาจารย์ดวงพร ผาสวุรรณ  
คณะทำงานด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง.        ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสุขภาวะชุมชน 
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ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

ความร่วมมือและมีแผนงาน
การบูรณาการการเรียนกับ
การทำงานร่วมกับชุมชน 
อย่างสม่ำเสมอ 
- ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีกับแหล่งชุมชนและแหล่ง
ฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล
อย่างยั่งยืน 
 
 

ร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมการฝกึ
ทักษะทางด้าน
การให้ บริการ 
การให้ คำ แนะนำ 
ด้านสุขภาพ และ
การพยาบาล
ชุมชน 

 1.1 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
บูรณาการกับรายวิชา
ร่วมกับเครือข่าย 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 
รายวิชาการฝึกปฏิบัตกิาร
พยาบาลชุมชน 1 นกัศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที ่2 ได้มีการ
นำความรู้ไปพัฒนา
นวัตกรรมด้านสุขภาพ โดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู ่

 - วางแผนจัดการ
เรียนการสอนของ
รายวิชาปฏิบัติให้
บูรณาการกับการ
เสริมทักษะทางด้าน
การด้านการส่งเสริม
สุขภาพบุคคลใน
ผู้สูงอาย ุ
-กำกับติดตามการ
ประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัต ิและ
จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพด้านการบูร
ณาการการเรียนรู้กบั
การทำงานคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
(Improvement 
plan) 

ร้อยละ 100 5,000 
 
 
 
 
 
 

 √    อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน 
อาจารย์ดวงพร ผาสวุรรณ  
คณะทำงานด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
 

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทำงาน 

ร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมการฝกึ
ทักษะทางด้าน
การให้ บริการ 
การให้ คำ แนะนำ 
ด้านสุขภาพของ
สตรี ใน
สถานศึกษา  และ
การให้ คำ แนะนำ
สตรีตั้งครรภ์ หลัง
คลอด ทั้งใน

 1.1 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
บูรณาการกับรายวิชา
ร่วมกับเครือข่าย 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 
การบูรณาการนกัศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
ก่อนการเรียนรายวิชาการ
พยาบาลมารดาทารก และ
การผดุงครรภ์ชั้นปีที่ 3  
เป็นการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะทางด้านการให้ 
บริการ การให้ คำ แนะนำ 

 - วางแผนจัดการ
เรียนการสอนของ
รายวิชาทฤษฎแีละ
ปฏิบัติให้บูรณาการ
กับการเสริมทักษะ
ทางด้านการให้ 
บริการ การให้ คำ 
แนะนำ ดา้นสุขภาพ 
และการดูแลสุขภาพ
สตรีในสถานศึกษา 
แนะนำ ดา้นสุขภาพ 

ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 

 √    ผู้รับผิดชอบวิชาการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 1 และ2 ของกลุ่ม
วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์    
อาจารย์ดวงพร ผาสวุรรณ  
คณะทำงานด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
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ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

สถานศึกษา และ
ชุมชน  

ด้านสุขภาพ และการดูแล
สุขภาพสตรี (ตรวจมะเร็งเต้า
นม ตรวจภายใน ภายใน
สถานศึกษา)  
 
- การให้ คำ แนะนำ ด้าน
สุขภาพ และการดูแล
สุขภาพสตรีตั้งครรภ์ หลัง
คลอด ในชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่  

และการดูแลสุขภาพ
สตรีตั้งครรภ์ หลัง
คลอด ในชุมชน 
-กำกับติดตามการ
ประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัต ิและ
จัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพด้านการบูร
ณาการการเรียนรู้กบั

การทำงานคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
(Improvement 

plan) 
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทำงาน 

ร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมการฝกึ
ทักษะทางด้าน
การให้ บริการ 
การให้ คำแนะนำ 
ด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช ทั้งใน
และนอก
โรงพยาบาล 
สถานศึกษา 
ชุมชน  

 1.1 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
บูรณาการกับรายวิชา
ร่วมกับเครือข่าย 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 
การบูรณาการนกัศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ปี 
4ก่อนการเรียนรายวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช ชั้นปีที่ 3 และการ
ฝึกปฏิบัตการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช ชั้น ป ี
4 เป็นการจัดกจิกรรมเสริม
ทักษะทางด้านการให้ 
บริการ การให้ คำ แนะนำ 
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
(ประเมิน คัดกรอง 

 - วางแผนจัดการ
เรียนการสอนของ
รายวิชาทฤษฎแีละ
ปฏิบัติให้บูรณาการ
กับการเสริมทักษะ
ทางด้านการให้ 
บริการ การให้คำ 
แนะนำ ดา้น
สุขภาพจิตและจิต
เวช ทั้งในและนอก
โรงพยาบาล 
สถานศึกษา ชุมชน 
-กำกับติดตามการ
ประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัต ิและ
จัดทำแผนพัฒนา

ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 

 √    ผู้รับผิดชอบวิชาการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช ของกลุ่มวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 
อาจารย์ดวงพร ผาสวุรรณ  
คณะทำงานด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
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ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

ความเครียด อาการซึมเศร้า 
ฯลฯ ภายในสถานศึกษา)  
- การให้สุขภาพจิตศึกษาให้
คำแนะนำด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช และการดูแล
สุขภาพจิตนักเรียนใน
โรงเรียน และสตรีตั้งครรภ์ 
หลังคลอด ในชุมชน เป็นต้น 

คุณภาพด้านการบูร
ณาการการเรียนรู้กบั
การทำงานคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
(Improvement 
plan) 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ
คะแนน 

คะแนนหลัง
ถ่วงน้ำหนัก 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้เสริมทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาให้พร้อม
ทำงาน 

กิจกรรมเชิงบูรณาการวิศวกรสังคม
แบบข้ามศาสตร์หรือข้ามคณะ 

10 กิจกรรม 
1 

    1 5  

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการ
ทำงาน 

10 ร้อยละ 
5 

1 2 3 4 5 5  

การมีส่วนร่วมการฝึกทกัษะทางด้าน
การให้ บริการ การให้ คำ แนะนำ 
ด้านสุขภาพ และการพยาบาล
ชุมชน 

10 ร้อยละ
100 

20 40 60 80 100 5  

2. พัฒนาเครือข่ายทางการ
พยาบาลเพื่อสุขภาวะชุมชนในทุก
ระดับ ด้วยการบูรณาการด้าน
วิชาการ บริการวิชาการ 
ศิลปะวัฒนธรรมและร่วมสร้าง
นวัตกรรมทางการพยาบาลสู่การ
ทำงานจริง  

การมีส่วนร่วมการฝึกทกัษะทางด้าน
การให้ บริการ การให้ คำ แนะนำ 
ด้านสุขภาพของสตรี ในสถานศึกษา  
และการให ้คำ แนะนำสตรีตั้งครรภ์ 
หลังคลอด ทั้งในสถานศึกษา และ
ชุมชน  

10 ร้อยละ
100 

20 40 60 80 100 5  

 มีส่วนร่วมการฝกึทักษะทางด้านการ
ให้ บริการ การให ้คำแนะนำ ด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล สถานศึกษา 
ชุมชน 

10 ร้อยละ
100 

20 40 60 80 100 5  

รวม 50       25  
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แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลสู่ Virtual Smart LAB  
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปีการศึกษา 2565) 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติด้านการจัดการภัยพิบัติ  
พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้ได้มาตรฐานการพยาบาลและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
 
เป้าประสงค์  1. บัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะในมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นเลิศ  

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้ได้มาตรฐานการพยาบาล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพและเรียนรู้สู่การส่งเสริม สุขภาพที่ดีและ     
   สุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน  

 
วัตถุประสงค์ของแผน  

1. พัฒนาห้องปฏิบัติทางการพยาบาลให้มีความเพียงพอ ทันสมัย พร้อมใช้ และสอดคล้องกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ครบทุกสาขา 
2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ส่งเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 
3. พัฒนาทักษะอาจารย์ประจำ ในการใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาล 
4. พัฒนาทักษะบุคลากรสายสนับสนุนในการช่วยเหลือเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 
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4. แผนปฏิบัตกิารพัฒนาห้องปฏิบัตกิารพยาบาลสู่ Virtual Smart LAB ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปกีารศึกษา 2565) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ
2566 

งบประมาณ 
แผนการ

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4  

1.มีห้องปฏิบัติ
ทางการพยาบาล
เสมือนจริง ท่ี
ทันสมัย พร้อมใช้ 
และสอดคล้องกับ
การปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง 
ครบทุกสาขา 
 
 

5 สาขาวิชา
ร้อยละ 100 

พัฒนา Virtual 
Smart LAB 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบตัิ
ทางการพยาบาลเสมือน
จริง เพื่อรองรับการ
ประเมิน AUNQA 
กิจกรรม 
1.1 ทบทวนผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
ของนักศึกษาและอาจารย์ 
รวมถึงผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพฯ  
1.2 สำรวจความต้องการ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ ์ในการใช้

- พัฒนาห้อง
ปฏิบัติทางการ
พยาบาลเสมือน
จริงและทันสมัย 
ทุกสาขา ตาม
เกณฑส์ภาการ
พยาบาล และ 
AUNQA 
-ส่งเสรมิทักษะ
การใช้อุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการ
สร้างศูนย์การ
เรียนรูเ้สมือน
จริงทางการ
พยาบาล    
 

 150,000 
 
 
 
 
 
 

 √ √ √ √ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ 
แสนยศ 
คณะทำงาน Virtual Smart 
LAB  
ประธานสาขา/ รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ 
  
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติให้ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้แบบก้าวหน้า นำสู่การส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะชุมชนอย่างย่ังยืน 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ
2566 

งบประมาณ 
แผนการ

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4  

และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
1.3 ออกแบบและ
ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา
ห้องปฏิบัติทางการ
พยาบาลเสมือนจริงและ
ทันสมัย ทุกสาขา 
1.4 จัดทำรายงานสรุป
ประเมินผลาการดำเนิน
โครงการและความพึงพอใจ
การใช้ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาและ
อาจารย ์

2. ผลสอบทักษะ
ปฏิบัติการ 
พยาบาลใน
รายวิชาปฏิบัติการ 
พยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล  

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ร้อย
ละ 100 

พัฒนาศูนย์การ
เรียนรูเ้สมือน
จริงทางการ
พยาบาล   

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบตัิการ
พยาบาลที่ส่งเสรมิทักษะ
ปฏิบัต ิ
การพยาบาลของนักศึกษา 
2.1 การปฐมนิเทศการใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
สำหรับนักศึกษาใหม ่

 -อบรมพัฒนา
และส่งเสรมิ
สมรรถนะ
บัณฑิตนัก
ปฏิบัต ิ
 
 

 150,000 
 
 
 
 
 

 

 √ √ √ √ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ 
แสนยศ 
คณะทำงาน Virtual Smart 
LAB  
ประธานสาขา/ รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ
2566 

งบประมาณ 
แผนการ

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4  

2.2 เตรียมความพร้อม
ทักษะปฏิบัติการพยาบาล
ก่อนฝึกในสถานการณ์จริง 
(pre-clinic) 
2.3 สอบทักษะปฏิบัติการ
พยาบาล ประจำรายวิชา 
(สอบ OSCE ประจำ
รายวิชา)  
2.4 สอบทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลในการประเมิน
สมรรถนะชั้นปี 1,2,3 
2.5 การประเมินมาตรฐาน
บัณฑิตด้วย Exit Exam 
(สอบ OSCE ปี 4) 

3.คู่มือกรณี
ตัวอย่าง
สถานการณ ์
เสมือนจริงทางการ
พยาบาล 
 

1 ฉบับ พัฒนา
สมรรถนะ
อาจารย์ประจำ 
ในการจัดการ
เรียนรู้ใน
สถานการณ์
เสมือนจริง 
ทางการ
พยาบาล 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ประจำในการ
จัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์เสมือนจริง
ทางการพยาบาล 
3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติ การจดัการเรียนการ

- พัฒนาทักษะ
วิธีการสอนฝึก
ปฏิบัติโดยใช้ 
NLRC และศูนย์
การเรยีนรู้
เสมือนจริง
ทางการ
พยาบาล   

 80,000 
 
 
 
 
 
 

  √ √  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ 
แสนยศ 
คณะทำงาน Virtual Smart 
LAB  
ประธานสาขา/ รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ
2566 

งบประมาณ 
แผนการ

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4  

 สอนในสถานการณ์เสมือน
จริง ทางการพยาบาล  
3.2 จัดทำคู่มือกรณี
ตัวอย่างสถานการณ์เสมือน
จริง ทางการพยาบาล  

4.คู่มือบริหาร
จัดการ Virtual 
Smart LAB 

1 ฉบับ พัฒนา Virtual 
Smart LAB 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการห้องปฏิบัติการ
พยาบาลสำหรับบคุลากร
สายสนบัสนุน 
4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติ การจดัการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ 
4.2 จัดทำคู่มือบริหาร
จัดการห้องปฏิบตัิการ
พยาบาล 

พัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อ
เอื้ออำนวยต่อ
การเรยีนรู้การ
ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลใน
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลของ
นักศึกษา 

 20,000   √ √  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ 
แสนยศ 
คณะทำงาน Virtual Smart 
LAB  
ประธานสาขา/ รองคณบดีดูแล
ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลสู่ Virtual Smart LAB ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย
2566 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

1. ยกระดับคณุภาพ 
บัณฑิตนักปฏิบัติให้ 
ได้รับการยอมรับ 
มาตรฐานวิชาชีพ  
2. เสริมสร้างพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร และ
นักศึกษาเพื่อ ยกระดับ
การเรยีนรู้ แบบ
ก้าวหน้านำสู่ การ
ส่งเสริมสุขภาพ ที่ดี
และสุขภาวะ ชุมชน
อย่างยั่งยืน 

1. บัณฑิตนักปฏิบตัิมี 
ความรูส้มรรถนะ 
และ คณุลักษณะใน 
มาตรฐานวิชาชีพท่ี
เป็น เลิศ  
2. พัฒนาศักยภาพ
ของ บุคลากรและ
นักศึกษา ให้ได้
มาตรฐานการ 
พยาบาล ยึดมั่นใน 
คุณธรรมจริยธรรม
แห่ง วิชาชีพและ
เรียนรูสู้่การ ส่งเสริม 
สุขภาพท่ีดีและ สุข 
ภาวะชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

1.ห้องปฏิบัติทางการพยาบาลเสมอืนจริง ท่ี
ทันสมัย พร้อมใช้ และสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติในสถานการณจ์ริง ครบทุกสาขา 

 10 ทุกสาขา - - - - 1 5  

2. ผลสอบทักษะปฏิบัติการพยาบาลของ 
นักศึกษาพยาบาล ผา่นเกณฑ์  

10  ร้อยละ 
100 

20 40 60 80 100 5  

3.คู่มือกรณตีัวอย่างสถานการณ ์
เสมือนจริงทางการพยาบาล 

10  1 ฉบับ - - - - 1 5  

4.คู่มือบริหารจัดการ Virtual Smart LAB 10  1 ฉบับ - - - - 1 5  

รวม 40  20  
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แผนงานยกระดับการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาให้เป็น 
บัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม 
แผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
แผนปฏิบัติการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพกิจการนักศึกษา 
แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  

 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ รองคณบดีดูแลยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงคค์ณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ปรัชญา  “สนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” 
วิสัยทัศน์ “ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักศึกษ า
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่ “พร้อมเรียนรู้ มีจิตให้บริการ ให้การพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญการพยาบาลการจัดการ
ภัยพิบัติในชุมชน”  

2. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยให้บริการและสวัสดิการที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ การ บริการหอพัก การ
บริการด้านสุขอนามัย การประกันสุขภาพ การบริการด้านทุนการศึกษา ฯลฯ 

3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สถาบันเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ องค์กรวิชาชีพพยาบาล และศิษย์เก่า 
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลให้มีคุณลักษณะที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและพร้อมทำงานใน

ประชาคมอาเซียน คือ 1) Professional Nurse 2) Cross Cultural Core 3) Digital and Innovation 4) Good Citizen และ 5) Good service & service mine 
2. เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต ทักษะวิชาการ และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา ผ่านระบบการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาเกิดจิตอาสาเสียสละบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
4. เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาให้เกิดสมรรถนะผลลัพธ์การเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของหลักสูตรด้านความรู้ ทักษะ จริยธรรมและลักษณะบุคคลที่พร้อมเรียนรู้ มีจิต

ให้บริการ ให้การพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญการพยาบาลการจัดการภัยพิบัติในชุมชน  
5. เพ่ือส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายชุมชน 

สถาบันเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ องค์กรวิชาชีพพยาบาล และศิษย์เก่า 
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ผลการวิเคราะห์ตนเองของฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
STRENGTHS: S 
S1 ผู้บริหารและคณาจารย์มคีวามมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานกิจการนักศกึษาให้สนองตอบ
ความต้องการของสังคม มหาวิทยาลัย และนักศึกษา 
S2 คณะพยาบาลศาสตรม์ีเครือข่ายชุมชน องค์กรการปกครอง โรงพยาบาล และ
สถาบันการศึกษา 
S3 ความคาดหวังและความไว้วางใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง 
S4 คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการงานด้าน
กิจการนักศึกษา 
S5 มีอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มีคณุวุฒิด้านพยาบาล 
 

WEAKNESSES: W 
W1 คุณภาพของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 
W2 สภาพแวดล้อมของหอพักมหาวิทยาลัยยังไม่เอื้อต่อการเรยีนรู้และพัฒนานักศึกษา 
W3 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและนักศึกษาผู้นำกิจกรรมยังไม่เข้าใจกระบวนการประกัน
คุณภาพเท่าที่ควร 
W4 ขาดข้อมูลสารสนเทศสำหรับการวางแผนเพื่อการพัฒนานักศึกษาและการให้บริการนักศึกษา 
W5 การสรา้งเครือข่ายกับศิษย์เกา่ยังไม่เข้มแข็ง 
W6 นักศึกษาและบุคลากรยังมีทักษะด้านภาษาองักฤษไมเ่ข้าเกณฑม์าตรฐาน 
W7 ความเพียงพอของบุคลากรสายสนับสนุน 
W8 ความคล่องตัวและประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจดัการ 

OPPORTUNITIES: O 
O1 สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พยาบาลศาสตร์บณัฑิตเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงานในระดับสูง  
O2 กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมีนโยบายให้ผลติและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะที่ต้องเร่ง เพื่อให้มีความพร้อมสามารถประกอบอาชีพ
หรือไดร้ับการจ้างงาน  
O3 มีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ เป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการพยาบาลที่มี MOU ชัดเจน 
O4 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและให้โอกาสในการพัฒนานักศึกษา 
O5 มีแหล่งเรยีนรู้รอบมหาวิทยาลยัที่มีคุณภาพ เช่น ชุมชน องค์กรการปกครอง 
โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาเครือข่าย 
O5 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

THREATS: T 
T1 โครงสร้างประชากรที่ประชากรวัยเรยีนมีอัตราลดลง 
T2 กระบวนทัศน์ของนักศึกษารุ่นใหม่มุ่งท่ีปริญญามากกว่าความรู้ ละเลยการคิดถึงผู้อื่น เยาวชน
สนใจแต่กิจกรรมที่ให้ประโยชน์แกต่นเอง ไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาของสังคม 
T3 สภาพแวดล้อมภายนอกเน้นวัตถุนิยม มสีิ่งยั่วยุมากมาย ทำให้เกดิปัญหาด้านคณุธรรม จริยธรรม
ของคนในทุกวงการวิชาชีพ 
T4 ค่านิยมของสังคมที่มีต่อมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
T5 Social Network มีอิทธิพลตอ่คนรุ่นใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การ
ลอกเลียนแบบในทางที่ผิด  
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การปรับปรุงแผนงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์การประจำปีงบประมาณ 2566 
 

รายการ แนวทางการปรับปรุง ผลการปรับปรุงแผนงาน 
ข้อเสนอแนะและการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 
พัฒนาแผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางศตวรรษที่ 
21 ให้บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และงานวิจัยให้ชัดเจน และมีเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะบัณฑิตให้ชัดเจนเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ต้องมีกระบวนการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับงานด้านพัฒนา
นักศึกษาให้ช ัดเจน และดำเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการด้านการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำป ี  โ ดยร าย ง านผลการดำ เน ิ น ง านให้
คณะกรรมการประจำคณะ ทุก 6 เดือน 
2. จัดทำเกณฑ์การประเมินสมรรถนะบัณฑิตด้าน
ท ักษะส ังคม (Soft skill)  ให ้ช ัดเจนเพ ื ่ อให้ การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. คณะพยาบาลศาสตร ์ม ีกระบวนการจ ัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565-2568 ที่มีรายละเอียดครอบคลุม
งานด้านพัฒนานักศึกษา ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 
3 เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู้แบบก้าวหน้านำสู ่การเปลี่ยนแปลง
ระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับสากล ทำให้มีแนวทางในการ
วางแผนปฏิบัติการเกี ่ยวกับงานด้านพัฒนานักศึกษาที่
ชัดเจนขึ้น 
2. มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามแผนกิจการนักศึกษาของคณะ โดยมี
การกำกับและติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการ
ดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำคณะทราบ 
3. มีเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านทักษะสังคม (Soft 
skill) นักศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปี 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
1. แผนพัฒนาน ักศ ึกษาด ้านภาษาอ ังกฤษ และ
แผนพัฒนาด้านดิจิทัลไม่มีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 
2. ควรมีการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ
อ่ืน และกับการเรียนการสอนในหลากหลายวิชา 

1. จัดทำแผนแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
และแผนพัฒนาด้านดิจิทัล 

1. คณะพยาบาลศาสตร์มีกระบวนการจัดทำแผนงานด้าน
กิจการนักศึกษาผ่านกระบวนการอภิปรายร่วมกันของ
คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาคณะกรรมการสโมสร
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รายการ แนวทางการปรับปรุง ผลการปรับปรุงแผนงาน 
2. พัฒนาระบบและกลไก และตัวชี้วัดความสำเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และ
แผนพัฒนาด้านดิจิทัล 
3. กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและพัฒนาสมรรถนะของผู้นำกิจกรรม
นักศึกษาในการขับเคลื่อนตามแผนฯให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
4. ใช้เครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลที่มี MOU ชัดเจน ส่งเสริมระบบการพัฒนา
นักศึกษาท่ีชัดเจน โดยเน้นการสร้างจิตอาสา และ
นวัตกรรมทางสังคม และบูรณาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจอ่ืนของคณะฯ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและสังคมอย่างแท้จริง 

นักศึกษา และสรุปผลร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมการร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 
2. คณะพยาบาลศาสตร์มีกระบวนการพัฒนาแผนพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และแผนพัฒนาด้านดิจิทัลที่มี
เกณฑ์ประเมินสมรรถนะที่ชัดเจนที่แสดงถึงแนวทางในการ
พัฒนานักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา ให้ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการกำหนด
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
3. ใช้เครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมระบบพัฒนานักศึกษา 
4. คณะพยาบาลศาสตร์มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาที่
มีคุณภาพสามารถขับเคลื่อนบรรลุตัวชี้วัดตามแผนที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะ (ที่เกี่ยวข้อง) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
1. การดูแลให้คำปรึกษากับนักศึกษา ควรมีการ
ประเมินและสรุปผลการดำเนินการให้คำปรึกษาใน
ภาพรวม เพื ่อเป ็นหลักฐานเช ิงประจักษ ์ในการ
ดำเนินงาน และสามารถนำไปพัฒนากระบวนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2. แบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
ควรครอบคลุม Learning outcome และคุณลักษณะ

1. พัฒนาระบบกำกับการดูแลให้คำปรึกษากับ
นักศึกษาโดยมีการประสานงานระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ประจำหอพัก 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2. มีระบบฐานข้อมูลในการให้คำปรึกษา เพ่ือให้
สามารถใช้ผลการให้คำปรึกษาไปแก้ปัญหาให้กับ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้พัฒนา
กระบวนการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

1. ปรับปรุงระบบที่ปรึกษาให้มีความครอบคลุมและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และพัฒนาแผนการ
พัฒนาทักษะที่ปรึกษา การพัฒนาห้องให้คำปรึกษา และ
สายด่วนเพื่อให้คำปรึกษา 
2. จัดทำแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการให้
คำปรึกษา 
3. มีเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านทักษะสังคม (Soft 
skill) นักศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปี 
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รายการ แนวทางการปรับปรุง ผลการปรับปรุงแผนงาน 
บัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะ
พยาบาล 

2. จัดทำเกณฑ์การประเมินสมรรถนะบัณฑิตด้าน
ทักษะสังคม (Soft skill) ให้ชัดเจนเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การจัดทำแผนปฏิบัติการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 
แผนการด้านกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบของ

แผนปฏิบัติการประจำปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ให้ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนงานด้ านกิจการนักศึกษา 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ ต่อไป 

1. ขั้นตอนการจัดทำกำหนด แผนการด้านกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 
1.1 ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา และผลการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

นำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ และดำเนินการปรับปรุง 
1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้อง ประกอบด้วย 1) มาตรการนโยบายของมหาวิทยาลัย / และคณะพยาบาลศาสตร์ 2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 3) สภาการพยาบาล 4) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักสูตร 5) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.3 นำผลการวิเคราะห์มากำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
1.4 นำมาวิเคราะห์มาจัดทำแผน /โครงการ/กิจกรรม  
จากการศึกษาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่าแผนปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความเกี่ ยวโยงกับงานทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป้าหมายตามพันธกิจของทุกฝ่ายมีร่วมกัน คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันเพ่ือพัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ในมิติของ “พร้อมเรียนรู้ มีจิตให้บริการ ให้การพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญการพยาบาลการจัดการภัยพิบัติในชุมชน” 
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ตัวช้ีวัด และ ค่าเป้าหมายภาพรวมของแผนปฏิบัติการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายปีงบประมาณ 

2566 
1. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ร้อยละ   50 
2. จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละ 50 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

ร้อยละ 50 

3. จำนวนนวัตกรรมผลงานได้รับการเผยแพร่หรือเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน/ปี ชิ้น 5 
4. ร้อยละ 70 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะชั้นปี สมรรถนะ Soft skill  
ตามอัตลักษณ์ “พร้อมเรียนรู้ มีจิตให้บริการ” 

ร้อยละ 70 

5. ร้อยละ 70 มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะนักจัดการสุขภาพ นักจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
และหัวใจความเป็นมนุษย์  

ร้อยละ 70 

6. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
นักศึกษาอยู่ในระดับดีข้ึนไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

ระดับ  4 

7. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 90 ได้รับการดูแลให้คำปรึกษาครอบคลุมประเด็นการให้
คำปรึกษาสำคัญ คือ 1) ผลและวิธีการเรียนรู้ 2) ทุนการศึกษา เศรษฐกิจและการจัดการการเงิน 3) การ
จัดการความเครียดและสุขภาพจิต 

ร้อยละ 90 

8. ระดับความพึงพอใจต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา อยู่ในระดับดี
≥ 3.51 ขึ้นไป 

ระดับ ดีมาก 

9. คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ในระดับดี≥ 3.51 ขึ้นไป ระดับ ดีมาก 
10. กิจกรรมเชิงบูรณาการวิศวกรสังคมแบบข้ามศาสตร์หรือข้ามคณะ กิจกรรม 1 
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แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการจัดทำระบบฐานข้อมูลของคณะโดยมีการสรรหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลที่ ทันสมัย

และสามารถใช้งานได้จริงในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  
2. เร่งปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะแบบมีส่วนร่วมด้วยการกำหนดเป้าหมาย ทิศทางในการขับเคลื่อนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและกระทรวงอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและขอความคิดเห็นร่วมจากบุคลากรในคณะพร้อมให้คณะกรรมการประจำคณะให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาองค์กรเชิงรุก 
3. คณะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตามกฎระเบียบ ตามแบบองค์ประกอบมากกว่าองค์รวมโดยการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้ได้เรียนรู้ต้นแบบของผู้นำ 

มีการเรียนรู้วิธีคิดในการทำงานแบบองค์รวมจากกระบวนการสนับสนุนการสร้างศักยภาพในระดับเครือข่าย  
4. ส่งเสริม เพ่ิมพูน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือความก้าวหน้าในการทำงานและสามารถสนับสนุนการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพและพร้อม

สนับสนุนการทำงานในประชาคมอาเซียน 
แนวทางพัฒนาและเพิ่มศักยภาพงานด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 
พันธกิจสำคัญของงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เครือข่ายสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือพัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ในมิติของ “พร้อม
เรียนรู้ มีจิตให้บริการ ให้การพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญการพยาบาลการจัดการภัยพิบัติในชุมชน” โดยมีแผนพัฒนานักศึกษาท่ีอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 แผน ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม 
2) แผนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3) แผนปฏิบัติการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4) แผนปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพกิจการนักศึกษา 
5) แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 256 -2567 และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ กับ

แผนพัฒนานักศึกษาท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ แผนงานด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑตินัก
ปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการ
พัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ บัณฑติมีทักษะ 
สมรรถนะวิชาชีพและความคิด
สร้างสรรค์ เป็นท่ีต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ผลิตบัณฑติพยาบาลนัก
ปฏิบัติที่มีคณุภาพ  

เป้าประสงค์ บัณฑตินักปฏิบตัิมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะใน
มาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นเลิศ พร้อมทำงานและเป็นบณัฑิตนักปฏิบัติที่
โดดเด่นด้านการพยาบาลเพื่อจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
1. ส่งเสรมิการจดักิจกรรมเสรมิพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิทิัล 
และนวัตกรรมทางดา้นการพยาบาล 

1) แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อม
ของนักศึกษาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม 
2) แผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
5) แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อม
ของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพงานวิจัย
และบริการวิชาการสู่การ
สร้างความไว้ใจจากชุมชน 

เป้าประสงค์ ผลงานนวัตกรรมสุขภาพบนฐานความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ศิลปและวัฒธรรมสุขภาพสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
1. ส่งเสรมิและผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหส้ามารถ
ตอบสนองทักษะที่จำเป็นสำหรับพัฒนาสุขภาพท่ีดีและสุขภาวะชุมชน
อย่างยั่งยืน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาพยาบาลเพือ่
ยกระดับการเรียนรู้แบบก้าวหน้านำสู่การส่งเสริมสุขภาวะทีด่ ี
3. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการส่งเสรมิสขุ
ภาวะที่ดีท่ีเน้นการนำใช้ประโยชน์ระดับชุมชนท้องถิ่นและชาต ิ
4. ส่งเสรมิและยกระดับการให้บรกิารสุขภาพเพื่อการส่งเสรมิสุขภาวะ
ที่ด ี

 1) แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อม
ของนักศึกษาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม 
3) แผนปฏิบัติการกจิการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
4) แผนปฏิบัติการพัฒนาประกันคณุภาพกิจการ
นักศึกษา 
 
 



แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้านดจิิทัลและนวัตกรรม 
 
 
 
 

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและะยึดม่ันในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้ได้มาตรฐานการพยาบาลและยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 
เป้าประสงค์      
เป้าประสงค์ที่ 1.1  บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะในมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นเลิศพร้อมทำงาน 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของแผน    

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน และทักษะด้านสารสนเทศทางสุขภาพ ในระดับที่ใช้งานได้  

 
  

  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ 
แผนการงบประมาณ 

ไตรมาส ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
1. จำนวนนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด
เข้าทดสอบเกณฑ์ 
IC3 หรือเทียบเท่า 
หรือตามที่
มหาวิทยาลยักำหนด 

อย่างน้อย
ร้อยละ 50 

ส่งเสริมและผลักดันให้
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาสามารถ
ตอบสนองทักษะที่จำเป็น
สำหรับการพัฒนา
สุขภาพท่ีดีและสุขภาวะ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิต
เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 
4.0 
กิจกรรมเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทลั
และสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (บทเรียน
ออนไลน์) 

-ส่งเสรมิทักษะด้านการ
เรียนรูเ้ทคโนโลยดีิจิทัล
ด้านสุขภาพและ
นวัตกรรม สารสนเทศ 
ตามสมรรถนะชั้นป ี
-จัดการเตรียมความ
พร้อมสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีสดุท้าย 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 
  

 10,000  /    อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
(ผศ.ดร.วาร์ธินีย์)  
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
(อ.ดร.ทัศนีย์) 
คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  
(ผศ.ดร.เรยีม)  

2. จำนวนนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย ผ่าน
เกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือตามที่
มหาวิทยาลยักำหนด 

อย่างน้อย
ร้อยละ 50 

ส่งเสริมและผลักดันให้
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาสามารถ
ตอบสนองทักษะที่จำเป็น
สำหรับการพัฒนา
สุขภาพท่ีดีและสุขภาวะ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิต
เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 
4.0 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อม
มาตรฐาน 
Microsoft 
Office Specialist 
หรือมาตรฐานที่

- ส่งเสริมทักษะด้าน
การเรยีนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านสุขภาพและ
นวัตกรรม สารสนเทศ 
ตามสมรรถนะชั้นป ี
- จัดการเตรียมความ
พร้อมสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีสดุท้าย 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 10,000   /   อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
(ผศ.ดร.วาร์ธินีย์)  
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
(อ.ดร.ทัศนีย์) 
คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  
(ผศ.ดร.เรยีม)  
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ 
แผนการงบประมาณ 

ไตรมาส ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
เกี่ยวข้อง (ร่วมกับ
สำนักคอมพิวเตอร์) 

3. จำนวนนวัตกรรม
ผลงานได้รับการ
เผยแพรห่รือเข้า
ประกวดรางวัล
ระดับชาติ  

อย่างน้อย 
3 ช้ินงาน/
ปี 

ส่งเสริมและผลักดันให้
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาสามารถ
ตอบสนองทักษะที่จำเป็น
สำหรับการพัฒนา
สุขภาพท่ีดีและสุขภาวะ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิต
เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 
4.0 
- กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการบรู
ณาการรายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการ
พยาบาลภายใต ้
โครงการพัฒนา 
Soft Skill ด้วย
กระบวนการ
วิศวกรสังคม 
กิจกรรมการพัฒนา 
Soft Skill ด้วย
กระบวนการ
วิศวกรสังคม 
กิจกรรมพัฒนา
ความคิดเชิง
นวัตกรรม3CLS 

- สนับสนุนและ
ส่งเสริมทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัใน
การพัฒนานวัตกรรม
ทางการพยาบาลเพื่อ
สุขภาวะชุมชน 
-สนับสนุนการเข้า
ประกวดผลงานของ
นักศึกษาท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 10,000   /   อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
(ผศ.ดร.วาร์ธินีย์)  
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
(อ.ดร.ทัศนีย์) 
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(อ.ณัฐยา)  
คณะทำงานพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
พยาบาล  
(อ.หทัยรัตน์)   
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ 
แผนการงบประมาณ 

ไตรมาส ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
วิศวกรสังคมนัก
จัดการสุขภาพ 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้านดิจิทัลและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ
คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 

1 2 3 4 5 

1. ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิต
นักปฏิบัติให้ได้รับ
การยอมรับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

เพ่ือให้นักศึกษามี
ทักษะความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลพื้นฐาน และ
ทักษะด้าน
สารสนเทศทาง
สุขภาพ ในระดับที่ใช้
งานได้ 

1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทั้งหมด 

10 ร้อยละ
50 

30 50 60 70 80 
ขึ้นไป 

5 
 

2. จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

60 ร้อยละ
50 

20 30 50 60 70 
ขึ้นไป 

5 

 

3. จำนวนนวัตกรรมผลงานได้รับการ
เผยแพร่หรือเข้าประกวดรางวัล
ระดับชาติ อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน/ปี 

30 ชิ้น  
5 

มี
แผน 

1 2 3 4 
ขึ้นไป 

5 
 

รวม 100   15  
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แผนปฏิบัติจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2566  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ รองคณบดีดูแลยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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แผนปฏิบัติจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและะยึดม่ันในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้ได้มาตรฐานการพยาบาลและยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1  บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะในมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นเลิศพร้อมทำงาน 
เป้าประสงค์ที่ 1.2  บัณฑิตนักปฏิบัติที่โดดเด่นด้านการพยาบาลเพ่ือจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ  

 
วัตถุประสงค์ของแผน     

1. นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะผลลัพธ์การเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของหลักสูตรด้านความรู้ ทักษะ จริยธรรมและลักษณะบุคคลที่พร้อมเรียนรู้ มีจิตให้บริการ ให้
การพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญการพยาบาลการจัดการภัยพิบัติในชุมชน  

2. นักศึกษาได้รับบริการการให้ปรึกษาทั้งทางวิชาการและการใช้ชีวิต เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา 
  

  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
                                                               ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างความไว้ใจจากชุมชน 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
4.นักศึกษาแต่ละ
ช้ันปีผ่านเกณฑ์
การประเมิน
สมรรถนะชั้นปี 
สมรรถนะ Soft 
skill  
ตามอัตลักษณ์ 
“พร้อมเรียนรู้ มี
จิตให้บริการ” 

ร้อยละ 70 
ของ
นักศึกษาทุก
ช้ันปีผ่าน
เกณฑ์ ใน
ระดับมาก
ขึ้นไป 
 

-พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้บรูณาการกับ
รายวิชาร่วมกับ
เครือข่าย 

โครงการพัฒนา Soft 
Skill ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม 
1. กิจกรรมการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์

-จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
-กำหนดสมรรถนะการ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ในแต่ละชั้นปี  
-ประเมินผลสมรรถนะ
การดูแลด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์

 50,000   /   อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ดร.เรยีม)  
  

5.สมรรถนะของ
นักศึกษาทุกช้ันปี
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะ
นักจัดการสุขภาพ 
นักจัดการภยัพิบัติ
ในชุมชน และ
หัวใจความเป็น
มนุษย์ 

ร้อยละ 70 
ของ
นักศึกษาทุก
ช้ันปีผ่าน
เกณฑ์ ใน
ระดับมาก
ขึ้นไป 
 

-สนับสนุนการเสริม
ทักษะทางด้านภาษา
และการพยาบาลต่าง
วัฒนธรรม 
 

โครงการพัฒนา Soft 
Skill ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม 
1. กิจกรรมการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
โครงการส่งเสริมพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 
4 ประการตามพระรา
โชบาย 
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก ่
นักศึกษาทุกช้ันป ี
โครงการสถาบันวิชชา
จารย์สุขภาพเพ่ือ
ผู้สูงอายุ 

-แสวงหาความร่วมมือกับ
สถาบันทางการศึกษา 
พยาบาลเพื่อยกระดับการ
เรียนรู้แบบ 
ก้าวหน้านำสู่การส่งเสริม 
สุขภาวะที่ด ี
-จัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเชิง
วิชาชีพ (ใช้ร่วมกับ
แผนงานด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

 50,000   /   อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ดร.เรยีม)  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
3. จัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติการนักจัดการ
สุขภาพ นักจัดการภัย
พิบัติในชุมชน 

6. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของ
นักศึกษาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
(>3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
 

>3.51 จาก
คะแนนเตม็ 
5 

-สนับสนุนการเสริม
ทักษะทางด้านภาษา
และการพยาบาลต่าง
วัฒนธรรม 
-ส่งเสรมิสมรรถนะ
นักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการทาง
สุขภาพ ได้มาตรฐาน 
ทันสมัย ตรงกับความ
ต้องการของสังคม 

โครงการพัฒนา Soft 
Skill ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม 
1. กิจกรรมการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
โครงการส่งเสริมพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 
4 ประการตามพระรา
โชบาย 
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก ่
นักศึกษาทุกช้ันป ี
 

วางแผน จัดกิจกรรม 
ประเมินผลการ
ดำเนินการ  
-จัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเชิงวิชาชีพ 
(ใช้ร่วมกับแผนงานด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
-จัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติการนักจัดการ
สุขภาพ นักจัดการภัย
พิบัติในชุมชน) 
ประเมินผลการ
ดำเนินการ  
 

   150,000   /   อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ดร.เรยีม)  
  

7. นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มากกว่าร้อยละ 
90 ได้รับการดูแล
ให้คำปรึกษา
ครอบคลมุ
ประเด็นการให้

ร้อยละ 90 
นักศึกษา
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 
ได้รับการ
ดูแลให้

-ส่งเสรมิสมรรถนะ
นักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการทาง
สุขภาพ ได้มาตรฐาน 
ทันสมัย ตรงกับความ
ต้องการของสังคม 
 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม
สมรรถนะนักศึกษาให้เป็น

กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ให้คำปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษา 
กิจกรรม Clinic Happy 
Life 
กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ให้ปรึกษาออนไลน์และ

   150,000   /   อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ดร.เรยีม)  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
คำปรึกษาสำคัญ 
คือ 1) ผลและ
วิธีการเรียนรู้ 2) 
ทุนการศึกษา 
เศรษฐกิจและการ
จัดการการเงิน 3) 
การจัดการ
ความเครยีดและ
สุขภาพจิต 
 

คำปรึกษา
ครอบคลมุ
ประเด็นการ
ให้คำปรึกษา
สำคัญ 

ผู้ประกอบการวิชาชีพ
สุขภาพ 
โครงการสถาบันวิชชา
จารย์สุขภาพเพ่ือ
ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมการปฏิบตัิการ
นักจัดการสุขภาพ นัก
จัดการภัยพิบัติในชุมชน 

การพัฒนาฐานข้อมูลการ
ให้คำปรึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร ์
กิจกรรม Meet the 
dean ไกลบ้านใกล้ใจ 
(ประชุมพบผู้ปกครองแต่
ละชั้นปี) กิจกรรม
ออนไลน ์
 
ประเมินผลการ
ดำเนินการ  

8. ระดับความพึง
พอใจต่อการ
ควบคุมการดูแล
การให้คำปรึกษา
วิชาการและแนะ
แนวนักศึกษา อยู่
ในระดับดี≥ 3.51 
ขึ้นไป 
 

ระดับดี≥ 
3.51 
 ขึ้นไป 

- ส่งเสริมและผลักดัน
ให้การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
สามารถตอบสนอง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การพัฒนาสุขภาพท่ีดี
และสุขภาวะชุมชน
อย่างยั่งยืน 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม
สมรรถนะนักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการวิชาชีพ
สุขภาพ 
 

วางแผน จัดกิจกรรม  
กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ให้คำปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษา 
กิจกรรมทักษะการให้
คำปรึกษาในระบบ
สารสนเทศ  
ประเมินผลการ
ดำเนินการ 

   10,000   /   อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ดร.เรยีม)  
  

9. คะแนนเฉลี่ย
ระดับคณุภาพ
ชีวิตของนักศึกษา
คณะพยาบาล
ศาสตร์อยู่ใน

 ระดับดี≥ 
3.51 ขึ้นไป 

-ส่งเสรมิและผลักดัน
ให้การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
สามารถตอบสนอง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 

วางแผน จัดกิจกรรม  
การพัฒนาทักษะการให้
คำปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

   10,000   /   อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
ระดับดี≥ 3.51 
ขึ้นไป 

การพัฒนาสุขภาพท่ีดี
และสุขภาวะชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม
สมรรถนะนักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการวิชาชีพ
สุขภาพ 
โครงการสถาบันวิชชา
จารย์สุขภาพเพ่ือ
ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมการปฏิบตัิการ
นักจัดการสุขภาพ นัก
จัดการภัยพิบัติในชุมชน 

การใช้ระบบตดิตาม
จัดบริการให้คำปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ วิชาชีพและ
ทักษะการใช้ชีวิตของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
การจัดกิจกรรม 
Homeroom 
ประเมินผลการ
ดำเนินการ 

(ผศ.ดร.เรยีม)  
  

10. กิจกรรมเชิง
บูรณาการวิศวกร
สังคมแบบข้าม
ศาสตร์หรือข้าม
คณะ 

1 กิจกรรม -ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมการทำนุบำรุง
ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
วิชาชีพการพยาบาล 
โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา 

โครงการพัฒนา Soft 
Skill ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม 
1. กิจกรรมการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์
โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม
สมรรถนะนักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการวิชาชีพ
สุขภาพ 

วางแผน จัดตั้ง ชุมนุม
นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์เพื่อดำเนินกา
ร่วมกับคณะอื่นในนาม
ของชุมนุม 
-Good Nurse…Good 
Citizen 
- ถันยรักษ์ 
- เลิกบุหรี ่
ประเมินผลการ
ดำเนินการ 

   10,000   /   อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ดร.เรยีม)  
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

1. ยกระดับคณุภาพ
บัณฑิตนักปฏิบัติให้
ได้รับการยอมรับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
3. ยกระดับคณุภาพ
บัณฑิตนักปฏิบัติให้
ได้รับการยอมรับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.1 บัณฑิตมีความรู้ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ในมาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นเลศิ
พร้อมทำงาน 
 

นักศึกษาแต่ละช้ันปผี่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะชั้นปี สมรรถนะ 
Soft skill  
ตามอัตลักษณ์ “พร้อมเรียนรู้ มีจติ
ให้บริการ” 

30 
 

ร้อยละ 
70 

50 70 80 90 100 5  

1.2 บัณฑิตนักปฏิบตัิที่โดด
เด่นด้านการพยาบาลเพื่อ
จัดการภัยพิบัติในชุมชน 
 

สมรรถนะของนักศึกษาทุกช้ันปผี่าน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะนักจดัการ
สุขภาพ นักจัดการภัยพิบตัิในชุมชน 
และหัวใจความเป็นมนุษย ์

30 ร้อยละ  
70 

50 70 80 90 100 5  

 1.3 บุคลากรและนักศึกษามี
ความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านสุขภาพ 

ผลการประเมินคณุลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศกึษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
 

10 
 

>3.51 >3.51 >3.75 >4.00 >4.51 >4.75 5  

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มากกว่าร้อยละ 90 ได้รับการดูแลให้
คำปรึกษาครอบคลุมประเด็นการให้
คำปรึกษาสำคัญ คือ 1) ผลและวิธกีาร
เรียนรู้ 2) ทุนการศึกษา เศรษฐกิจและ
การจัดการการเงิน 3) การจัดการ
ความเครยีดและสุขภาพจิต 

10 
 

50 60 70 80 90 100 5  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

ความพึงพอใจต่อการควบคุมการดูแล
การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว
นักศึกษา อยู่ในระดับดี≥ 3.51 ขึ้นไป 

10 
 

≥ 3.51 ≥3.00 ≥3.25 ≥3.51 ≥3.75 ≥4.00 5  

1.1 บัณฑิตมีความรู้ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ในมาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นเลศิ
พร้อมทำงาน 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์อยู่ในระดับดี≥ 3.51 
ขึ้นไป 

10 ≥ 3.51 ≥3.00 ≥3.25 ≥3.51 ≥3.75 ≥4.00 5  

1.2 บัณฑิตนักปฏิบตัิที่โดด
เด่นด้านการพยาบาลเพื่อ
จัดการภัยพิบัติในชุมชน 

กิจกรรมเชิงบูรณาการวิศวกรสังคม
แบบข้ามศาสตร์หรือข้ามคณะ 

10 - - - - - 1 5  

รวม 100   35  
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แผนปฏิบัติการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566) 

คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศุภรัสมิ ์วิเชียรตนนท ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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แผนปฏิบัติการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและะยึดม่ันในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้ได้มาตรฐานการพยาบาลและยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1   เป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน      
เป้าประสงค์ที่ 3.1   สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ นวัตกรรมทางด้านสุขภาพท่ีชุมชนได้นำใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์ที่ 3.2  ผลงานนวัตกรรมสุขภาพบนฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมสุขภาพสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชนและสังคม 

วัตถุประสงค์ของแผน     
1. เพ่ือส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายชุมชน

สถาบันเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ องค์กรวิชาชีพพยาบาล และศิษย์เก่า  
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมสุขภาพบนฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และพัฒนาวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสู่ชุมชนและสังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการจัดประชุมวิชาการร่วมกับเครือข่ายระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 
4. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 
5. เพ่ือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิชาชีพการพยาบาล ให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักและ

แสดงออกถึงจิตสำนึกของความเป็นไทย 
 
 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
                                                               ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างความไว้ใจจากชุมชน 
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ผลการวิเคราะห์ตนเองของฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
STRENGTHS: S 
S1ผู้บริหารและคณาจารยม์ีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานกิจการนักศกึษาให้ 
สนองตอบความต้องการของสังคม มหาวิทยาลัย และนักศึกษา 
S2 คณะพยาบาลศาสตรม์ีเครือข่ายชุมชน องค์กรการปกครอง โรงพยาบาล 
และสถาบันการศึกษา 
S3 ความคาดหวังและความไว้วางใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง 
S4คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการบรหิารและการจัดการงานด้า
นกิจการนักศึกษา 

WEAKNESSES: W 
W1 คุณภาพของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 
W2 สภาพแวดล้อมของพักมหาวทิยาลัยยังไม่เอื้อต่อการเรยีนรู้และพัฒนานักศึกษา 
W3 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและนักศึกษาผู้นำกิจกรรมยังไม่เข้าใจกระบวนการประกันคณุภาพเท่าที่ควร 
W4 ขาดข้อมูลสารสนเทศสำหรับการวางแผนเพื่อการพัฒนานักศึกษาและการให้บริการนักศึกษา 
W5  ความเพียงพอของบุคลากรสายสนับสนุน 
W8 ความคล่องตัวและประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจดัการ 

OPPORTUNITIES: O 
O1 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี
กำลังผลักดันให้ผลงานวิชาการสายรับใช้สังคมนาไปสร้างความก้าวหน้าในอาชีพไ
ด้ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 
O2ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและให้โอกาสในการพัฒนา 
นักศึกษา 
O4 มีแหล่งเรยีนรู้รอบมหาวิทยาลยัที่มีคุณภาพ เช่น ชุมชน องค์กรการปกครอง 
โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาเครือข่าย 
O5 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

THREATS: T 
T1 โครงสร้างประชากรที่ประชากรวัยเรยีนมีอัตราลดลง 
T2 กระบวนทัศน์ของนักศึกษารุ่นใหม่มุ่งท่ีปริญญามากกว่าความรู้ ละเลยการคิดถึงผู้อื่น 
เยาวชนสนใจแต่กิจกรรมที่ให้ประโยชน์แก่ตนเอง ไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาของสังคม 
T3 สภาพแวดล้อมภายนอกเน้นวัตถุนิยม มสีิ่งยั่วยุมากมาย ทำให้เกดิปัญหาด้านคณุธรรม 
จริยธรรมของคนในทุกวงการวิชาชีพ 
T4 ค่านิยมของสังคมที่มีต่อมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
T5 Social Network มีอิทธิพลตอ่คนรุ่นใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
การลอกเลียนแบบในทางที่ผิด  
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมายปีงบประมาณ 

2566 
1. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะชั้นปี สมรรถนะ Soft skill  
ตามอัตลักษณ์ NURSE ในระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ   100 

2. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสริมหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

ร้อยละ 60 

3. จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อย่างน้อย 3 
ชุมชน/ปี 

ร้อยละ  90 

4. จำนวนชุดความรู้สุขภาพหรือนวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่ชุมชนได้นำใช้ประโยชน์ ชุด 3  
5. จำนวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมบูรณาการวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพที่มีการทำร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายนอกหน่วยงาน 

ชิ้น  5 

6. จำนวนกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิจัย การ
บริการวิซาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม 1 

 
  



 68 

แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 
1. แผนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิชาชีพการพยาบาล 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2564-2570 และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
กับแผนพัฒนานักศึกษาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวข้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ แผนงานด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑตินัก
ปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการ
พัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ บัณฑติมีทักษะ 
สมรรถนะวิชาชีพและความคิด
สร้างสรรค์ เป็นท่ีต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
เรียนรูสู้่เครือข่ายความเป็น
เลิศทางการพยาบาลและ
การพยาบาลจัดการภัย
พิบัติในชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ 2.1   เป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาล
และการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน      
กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนเรียนรู้การบรูณาการทางด้านวิชาการ ด้าน
งานวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณา
การองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ที่ดีและสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 

2) แผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพงานวิจัย
และบริการวิชาการสู่การ
สร้างความไว้ใจจากชุมชน 

 เป้าประสงค์ที่ 3.2  ผลงานนวัตกรรมสุขภาพบนฐานความรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมสุขภาพสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ชุมชนและสังคมกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวิชาชีพการพยาบาล โดย
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.4 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม
ในระดับท้องถิ่น ชาติ และสากล 

  
3) แผนปฏิบัติการกจิการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัติการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
1. ร้อยละ 60 
ของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีผ่านเกณฑ์
การประเมิน
สมรรถนะชั้นปี 
สมรรถนะ Soft 
skill  
ตามอัตลักษณ์ 
NURSE ในระดับ
มากขึ้นไป 

ร้อยละ 60 
 

-พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้บรูณาการกับ
รายวิชาร่วมกับ
เครือข่าย 

โครงการพัฒนา Soft 
Skill ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม 
กิจกรรมการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
โครงการสอบสมรรถนะ
รายชั้นป ี
กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะรายชั้นป ี

-จัดกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะชั้นปี 
สมรรถนะ Soft skill 
-กำหนดสมรรถนะ
สมรรถนะชั้นปี 
สมรรถนะ Soft skill  
ในแต่ละชั้นปี  
-ประเมินผลสมรรถนะ
สมรรถนะชั้นปี 
สมรรถนะ Soft skill  
 

 10,000   /   อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(อ.ศุภรัสมิ์)  
  

2. ร้อยละ 60 
ของนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมจติ
อาสา/กิจกรรม
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย 
(กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเสรมิ
หลักสตูร) ไม่น้อย

ร้อยละ  60 
 

-สนับสนุนการเสริม
ทักษะทางด้านภาษา
และการพยาบาลต่าง
วัฒนธรรม 
 

โครงการพัฒนา Soft 
Skill ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม 
กิจกรรมการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
โครงการส่งเสริมพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 
4 ประการตามพระรา
โชบาย 

-แสวงหาความร่วมมือกับ
สถาบันทางการศึกษา 
พยาบาลเพื่อยกระดับการ
เรียนรู้แบบ 
ก้าวหน้านำสู่การส่งเสริม 
สุขภาวะที่ด ี
-จัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเชิง
วิชาชีพ (ใช้ร่วมกับ
แผนงานด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

 50,000   / /  อาจารย์ประจำหมู่
เรียน  
คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(อ.ศุภรัสมิ์)  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
กว่า 60 ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา 

กิจกรรมเสริมทักษะการ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
แก่นักศึกษาทุกช้ันป ี
โครงการสถาบันวิชชา
จารย์สุขภาพเพ่ือ
ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมการปฏิบตัิการ
นักจัดการสุขภาพ นัก
จัดการภัยพิบัติในชุมชน 

ประเมินผลเข้าร่วม
กิจกรรมจติอาสา/
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยั 

3. จำนวนชุมชน
ท้องถิ่นที่นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
ทำนุบำรุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา อย่าง
น้อย 3 ชุมชน/ปี 

 -พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้บรูณาการกับ
รายวิชาร่วมกับ
เครือข่าย 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ  

วางแผน มอบหมายงาน 
กำหนดผลลัพธ์ 
ดำเนินการเชิงบูรณา
การกับรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลทีล่ง
พื้นที่ในชุมชน  
สรุปชุดความรู้ที่ได้  
ประเมินผลการ
ดำเนินการ 

 10,000   / /  ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ปฏิบัติที่ลงในชุมชน  
คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(อ.ศุภรัสมิ์)  
  

4. จำนวนชุด
ความรูสุ้ขภาพ
หรือนวัตกรรม
ทางด้านสุขภาพท่ี
ชุมชนได้นำใช้
ประโยชน ์

 -พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้บรูณาการกับ
รายวิชาร่วมกับ
เครือข่าย 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ  

วางแผน มอบหมายงาน 
กำหนดผลลัพธ์ 
ดำเนินการเชิงบูรณา
การกับรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลทีล่ง
พื้นที่ในชุมชน  

 10,000   / /  ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ปฏิบัติที่ลงในชุมชน  
คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(อ.ศุภรัสมิ์)  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
โครงการสถาบันวิชชา
จารย์สุขภาพเพ่ือ
ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมการปฏิบตัิการ
นักจัดการสุขภาพ นัก
จัดการภัยพิบัติในชุมชน 

สรุปชุดความรูสุ้ขภาพ
หรือนวัตกรรมทางด้าน
สุขภาพท่ีชุมชนได้นำใช้
ประโยชน ์
ประเมินผลการ
ดำเนินการ 

  

5. จำนวนผลงาน
วิชาการ/
นวัตกรรมบูรณา
การวัฒนธรรม
ด้านการดูแล
สุขภาพท่ีมีการทำ
ร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นในเวที
ระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาติ
ภายนอก
หน่วยงาน 

5 ช้ินงาน  -พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้บรูณาการกับ
รายวิชาร่วมกับ
เครือข่าย 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ  
โครงการสถาบันวิชชา
จารย์สุขภาพเพ่ือ
ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมการปฏิบตัิการ
นักจัดการสุขภาพ นัก
จัดการภัยพิบัติในชุมชน 

วางแผน มอบหมายงาน 
กำหนดผลลัพธ์ 
ดำเนินการนำเสนอ
ผลลัพธ์เชิงบูรณาการ
กับรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลที่ลงพ้ืนท่ีใน
ชุมชนในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ   
สรุปผลการนำใช้
นวัตกรรมทางดา้น
สุขภาพท่ีชุมชนได้นำใช้
ประโยชน ์
ประเมินผลการ
ดำเนินการ 

 10,000   / /  ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ปฏิบัติที่ลงในชุมชน  
คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(อ.ศุภรัสมิ์)  
  

6. จำนวน
กิจกรรมพัฒนา
หลักสตูรเสรมิ
สมรรถนะ เพื่อ

1 ครั้ง  
 

-พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้บรูณาการกับ
รายวิชาร่วมกับ
เครือข่าย 

โครงการพัฒนา Soft 
Skill ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม 

-แสวงหาความร่วมมือกับ
คณะอื่นเพื่อยกระดับการ
เรียนรู้แบบ 
ก้าวหน้านำสู่การส่งเสริม 

 50,000   /   คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
พัฒนาการเรียน
การสอนแบบ
บูรณาการวิจัย 
การบริการวิซา
การการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
โครงการสถาบันวิชชา
จารย์สุขภาพเพ่ือ
ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมการปฏิบตัิการ
นักจัดการสุขภาพ นัก
จัดการภัยพิบัติในชุมชน 

สุขภาวะที่ด ี
-จัดกิจกรรมพัฒนา
หลักสตูรเสรมิสมรรถนะ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ  

(ผศ.ดร.เรยีม 
อ.ศุภรัสมิ์)  
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนปฏิบัติการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2566 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ
คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เรียนรูสู้่เครือข่าย
ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล
และการพยาบาล
จัดการภัยพิบัติใน
ชุมชน 
                                                               
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการสู่
การสร้างความ
ไว้ใจจากชุมชน 

2.1 เป็นศูนย์
ฝึกอบรมความ
เป็นเลิศทางการ
พยาบาลและ
การพยาบาล
จัดการภยัพิบัติ
ในชุมชน      
3.1 สร้างสรรค์
ผลงานวิจัย 
ผลงานบริการ
วิชาการ 
นวัตกรรม
ทางด้านสุขภาพ
ที่ชุมชนได้นำใช้
ประโยชน ์
3.2 ผลงาน
นวัตกรรม
สุขภาพบน
ฐานความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
สุขภาพสูก่าร
พัฒนาการดูแล
สุขภาพชุมชน
และสังคม 

1. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาแต่ละช้ันปีผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะชั้นปี สมรรถนะ Soft skill  
ตามอัตลักษณ์ NURSE ในระดับมากข้ึนไป 

 30 ร้อยละ
60 

40 50 60 70 80 
ขึ้นไป 

5  

2. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เสรมิหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

20 ร้อยละ 
60 

40 50 60 70 80 
ขึ้นไป 

5  

3. จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุง
ศาสนาศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา อย่างน้อย 3 ชุมชน/ปี 

20 ชุมชน 
3  

1 2 3 4 5 5  

4. จำนวนชุดความรู้สุขภาพหรือนวัตกรรมทางดา้นสุขภาพท่ี
ชุมชนได้นำใช้ประโยชน์ 

10 ชุด 
1  

0 โครง
ร่าง 

1 2 3 5  

5. จำนวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมบูรณาการวัฒนธรรมด้าน
การดูแลสุขภาพท่ีมีการทำร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในเวที
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติภายนอกหน่วยงาน 

10 ผลงาน 
5  

0 โครง
ร่าง 

1 2 3 5  

6. จำนวนกิจกรรมพัฒนาหลักสตูรเสริมสมรรถนะ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิจยั การบริการวิซา
การการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

10 ครั้ง  
1  

- - - - 5 5  

คะแนนเฉลี่ย 
100    
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แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 
ผู้รับผิดชอบ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรียม นมรักษ์และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพงานนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้นำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการทำกิจกรรมนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำกระบวนการนี้ไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโดย

นักศึกษา เพ่ือให้กิจกรรมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
P = Plan คือการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น 
D = Do คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
C = Check คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ล่ะข้ันตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
A = Action คือการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป 
เมื่อได้วางแผนงาน P นำไปปฏิบัติ D ระหว่างการปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ C พบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง A การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน
วนไปเป็นกระบวนการจนครบวงจร จึงเรียกวงจร PDCA 

แนวทางการด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 
แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คือการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งภาย ใน เพ่ือ

พัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ในมิติของ “พร้อมเรียนรู้ มีจิตให้บริการ ให้การพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญ  
 

เป้าประสงค์   
1. เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลมีทักษะสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 

ประการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับบริการการให้ปรึกษาท้ังทางวิชาการและการใช้ชีวิต  
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วัตถุประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา     
1. นักศึกษาพยาบาลมีทักษะสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 2. นักศึกษาได้นำกระบวนการ PDCA ตามหลักการประกันคุณภาพได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมายปีงบประมาณ 
2566 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้เข้ารับการอบรม ร้อยละ   80 
ร้อยละ 60 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ในระดับมาก ร้อยละ 60 
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แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา 

 
ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ 

(กิจกรรม) 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ไตรมาส ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
1. จำนวนนักศึกษา
คณะพยาบาล
ศาสตร์ที่ไดร้ับการ
อบรม 
 
 
 
 
2. ผลการประเมิน
ความรู้ของนักศึกษา 

ร้อยละ 80 
ของ
นักศึกษาแต่
ละชั้นปีเข้า
รับการ
อบรม 
 
ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ์
ในระดับ
มาก 

สนับสนุน
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้นำ
นักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร ์
กิจกรรมอบรมนักศึกษา
ทุกช้ันปี คณะพยาบาล
ศาสตร ์
 

 1. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการและใหม้ี
การจัดทำ work  
shop ให้นักศึกษา 
2. บูรณาการ
กระบวนการ PDCA 
ในการประชุม 
กิจการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา  
3. ให้แกนนำ
นักศึกษาหรือสโมสร
นักศึกษาสอน
นักศึกษาอ่ืนในคณะ 
ประชุมสโมสร
นักศึกษาทุกเดือน 
จัด  
4.กิจกรรมประกวด
โครงการ 

 10,000   / /  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เรียม 
นมรักษ์  
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง         ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

         เอกลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
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ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส ผู้รับ 

ผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

5.เวทีแลกเปลีย่น
เรียนรู้ เวทีประกัน
คุณภาพนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ์
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ำหนัก 1 2 3 4 5 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีท่ีมี
ศักยภาพรองกับการพัฒนา
ประเทศ 

1.1 บัณฑิตมีความรู้ 
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะในมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีเป็นเลิศพร้อม
ทำงาน 

1. จำนวนนักศึกษา
คณะพยาบาล
ศาสตร์ที่ได้รบัการ
อบรม 

40 
 

ร้อยละ
60 

40 50 60 70 80 
ขึ้นไป 

5  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

4.1  บริหารคณะให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้
และการนำใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจดัการ 

2. ผลการประเมิน
ความรู้ของ
นักศึกษา 

20 
 

ร้อยละ
80 

60 70 80 90 100 5  

รวม  10  
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แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาและบุคลาการด้านภาษาอังกฤษ  
ประจำปีงบประมาณ 2566  

 
 
  

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการวิเทศสมัพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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แผนพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ  
 
 
 
พันธ

กิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและะยึดม่ันในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 

เป้าประสงค์           บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ของแผน    

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือผ่านเกณฑ์คะแนน TOEIC ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
2. บุคลากรเพ่ิมทักษะและสมรรถนะในการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละ 60 นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามสมรรถนะชั้นปีที่กำหนด  

ชั้นปีที ่ เกณฑ์สมรรถนะชัน้ปีด้านภาษาองักฤษ 
1 รู้และสามารถใช้ Technical term อย่างน้อย 1,000 คำ และ สอบผ่าน 1st year English exam: Basic English grammar (60%) 
2 รู้และสามารถใช้ Technical term อย่างน้อย 1,200 คำ และ สอบผ่าน 2nd year English exam: Communication for nurse (60%) 
3 รู้และสามารถใช้ Technical term อย่างน้อย 1,500 คำ และ สอบผ่าน Academic reading skill test, Intensive English for nurse (TOEFL) 
4 รู้และสามารถใช้ Technical term อย่างน้อย 1,800 คำ นักศึกษามากกว่าร้อยละ 30 สอบ Exit exam ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 

2. ร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์การวัดผลทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR (B1)  
3. มีสื่อการสอนหรือนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ของนักศึกษา อย่างน้อย 2 ชิ้น 
4. ร้อยละ 10 อาจารย์และบุคลากรได้ผ่านการเข้าอบรมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศในต่างประเทศหรือผ่าน webinar ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง         ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างความไว้ใจจากชุมชน 
 

         เอกลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ 
แผนการงบประมาณ 

ไตรมาส ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
1. จำนวนนักศึกษา
ที่ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตาม
สมรรถนะชั้นปีท่ี
กำหนด 

ร้อยละ 60  
 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ
ตามสมรรถนะชั้นปี
ด้านภาษาการพัฒนา
ทักษะสากล 
2. จัดการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบการ
วัดระดบัภาษาอังกฤษ
โดยอาจารย์ชาว
ต่างประเทศและ
ผู้เชี่ยวชาญ  
3. เตรียมพร้อมสื่อ
หรือคอร์สเรียน
ออนลน์หรือท่ี
นักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย
เพื่อเสรมิสมรรถนะ

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิต
เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 
4.0 
1. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 
สำหรับนักศึกษา 
1) 4th year CEFR 
preparing courses 
2) 1st – 3rd English 
& TOEIC extra 
courses 
3) English Capacity 
Examination 

1. นักศึกษาผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตาม
สมรรถนะชั้นปีท่ีกำหนด ร้อย
ละ 60 ของผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 
 
2. ร้อยละ 50 ของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายมสีมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์การ
วัดผลทักษะภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ CEFR (B1) 
 
3. มีสื่อการสอนหรือ
นวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล 
เพื่อพัฒนาทักษะ

 100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
วิเทศสัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จำนวนนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายมี
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ ผ่าน
เกณฑ์การวัดผล
ทักษะภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ CEFR 
(B1) 
 

ร้อยละ 50 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ 
แผนการงบประมาณ 

ไตรมาส ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
3. จำนวนสื่อการสอน
หรือนวัตกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษ
สำหรับพยาบาล เพื่อ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 

อย่างน้อย 2 
ช้ิน 
 

ภาษาสากลได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
4. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
ฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที ่3 ใน
ต่างประเทศหรือ 
webinar 

4) Myanmar for 
Nursing 20 hours 
5) Free ThaiMOOC 
6) กิจกรรม English 
Day/ English camp 
 
 
 
2. กิจกรรมสร้าง
ความร่วมมือและ
พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของอาจารย์
และนักศึกษากับ
ต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
อย่างน้อย 2 ช้ิน 
 
4. ร้อยละ 10 อาจารย์และ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศหรือผ่าน 
webinar ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 
 
 

3,075 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

วิเทศสัมพันธ ์

4. จำนวนอาจารย์
และบุคลากรได้
แลกเปลีย่นใน
ต่างประเทศหรือ
ผ่าน webinar 
ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 

ร้อยละ 10 = 
3 คน 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานแผนพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ  
ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

1. ยกระดับคณุภาพ
บัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้ได้รับการ
ยอมรับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 1.3 บุคลากรและ
นักศึกษามี
ความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ การ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลด้าน
สุขภาพ 

1. ร้อยละ 60 นักศึกษาผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามสมรรถนะชั้นปีท่ีกำหนด 

50 ร้อยละ 
60 

10 20 50 60 80 
ขึ้นไป 

5  

2. ร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายมี
สมรรถนะภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์การวัดผล
ทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR (B1) 

30 ร้อยละ  
50 

5 15 30 40 50 
ขึ้นไป 

5  

3. มีสื่อการสอนหรือนวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อย่างน้อย 
2 ช้ิน 

10 จำนวนช้ิน  
2 

0 1 2 3 4  
ขึ้นไป 

5  

4. ร้อยละ 10 อาจารย์และบุคลากรได้
แลกเปลีย่นในต่างประเทศหรือผ่าน 
webinar ระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา 

10 ร้อยละ 
10 

0 3 5 8 10 
ขึ้นไป 

5  

คะแนนเฉลี่ย 100  20  
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แผนงานยกระดบัคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สร้างความไวว้างใจจากชุมชน 
 

 
แผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 

 
ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีดูแลงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ปรัชญา   “สนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” 
 
วิสัยทัศน์   “คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพเป็นเลิศด้วยคุณภาพในระดับสากล” 
 
พันธกิจ   

1. ผลิตบัณฑิตพยาบานักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
2. สนับสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล ร่วมกับแหล่งฝึกและเครือข่ายเพ่ือพัฒนาสุขภาพที่ดี 

และสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 
3. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้ได้มาตรฐานการพยาบาลและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สร้างความไว้วางใจจากชุมชน 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค ์
แผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และนวตักรรมทางการพยาบาล  

ประจำปีงบประมาณ 2566 
วิสัยทัศน์   “อาจารย์มีคุณภาพ นักศึกษาพยาบาลบัณฑิตนักปฏิบัติได้มาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาล สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและนวัตกรรม บริการ
วิชาการพัฒนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติและชุมชนในทุกระดับ” 
 
พันธกิจ   สนับสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล ร่วมกับแหล่งฝึกและเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
สุขภาพที่ดีและสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์หลัก 

1. เป็นศนูย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติ 
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ นวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งฝึกและเครือข่ายให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาล 
2. พัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาลเพื่อสุขภาวะชุมชนในทุกระดับ ด้วยการบูรณาการด้านวิชาการ บริการวิชาการ และร่วมสร้างนวัตกรรมทางการ 

พยาบาล 
3. พัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ อาจารย์ร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์ร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติทุกระดับ 
 

 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 



 88 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายปีงบประมาณ 
2566 

2.1 ชุดความรู้บูรณาการองค์ความรู้จากศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาล
จัดการภัยพิบัติในชุมขน 

ชุด 3 

2.2 จำนวนผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ หรือผลงานร่วมกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

ชิ้น 12 

3.1 ชุดความรู้สุขภาพหรือนวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่ชุมชนได้นำใช้ประโยชน์ ชุด  3 
3.2 ร้อยละผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 50 
3.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการได้รับจดลิขสิทธิ์ / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตร ชิ้น 1 
3.4 จำนวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมบูรณาการวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพที่มีการทำร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายนอกหน่วยงาน 

ชิ้น 5 

3.6 ระดับความไว้วางใจจากชุมชนในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการ ระดับ ดี 
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ผลการวิเคราะห์ตนเองของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาล  
ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
STRENGTHS: S 

1. คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจำหลกัสูตร 
2. อาจารย์มีศักยภาพสูง 
3. อยู่ใกล้เครือข่ายทางดา้นสุขภาวะและแหล่งฝึกปฏิบตั ิ
4. งบประมาณที่เพียงพอ 
5. ความร่วมมือของเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
6. จำนวนเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนบัสนุนเพยีงพอ 
7. เกณฑ์คณุภาพของการรับรองสถาบันทางการพยาบาล 
8. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ในการสนับสนุนงานวิชาการเพียงพอ 

WEAKNESSES: W 
1. จำนวนอาจารยไ์ม่เพียงพอ 
2. ภาระงานของอาจารย์มีมาก 
3. ประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนยังมีน้อย 
4. ประสบการณ์และทักษะการทำงานด้วยเทคโนโลยตี้องการการพัฒนา 
5. ประสบการณ์การบรูณาการงานลงสู่ชุมชนในหลากหลายมิตยิังมีน้อย 

 
 

OPPORTUNITIES: O 
1. อยู่ใกล้เครือข่ายทางดา้นสุขภาวะและแหล่งฝึกปฏิบตั ิ
2. นโยบายของมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
3. มหาวิทยาลยัสนับสนุนงบประมาณ 
4. มหาวิทยาลยัมีการจัดกลุม่เป็นกลุม่วิชาชีพเฉพาะ 
5. เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนางานบริการวิชาการ  
6. แหล่งฝึกภาคปฏิบตัิให้โอกาสในการสร้างงานวิชาการร่วมกัน   

 

THREATS: T 
1. ใช้ระบบและระเบยีบของราชการ ระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุ 
2. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 
3. ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยใช้เวลานาน ส่งเอกสารหลายครั้งซำ้ ๆ เดิม 
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การปรับปรุงแผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาล  
ประจำปีงบประมาณ 2566 

รายการ แนวทางการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ผลการปรับปรุงแผนงานพัฒนา 
แผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และ

นวัตกรรมทางการพยาบาล 
ข้อเสนอแนะการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
ควรประสานงานกับผู้รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ
และกลไกการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่
เปลี ่ยนแปลงไป เพื ่อปรับเปลี ่ยนวิธีการดำเนินงานให้รองรับ
สถานการณ์ 

-วางแผนการปรับการดำเนินงาน รวมถึงทบทวนระบบ กลไก และกระบวนการ ให้
สอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์  
-ปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัดที่มีความเป็นไปไดต้ามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

1. มีการปรับโครงการ กิจกรรมแบบ
ออนไลน์  

2. ปรับงบประมาณโครงการ กิจกรรมใน
การดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
-ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนิน
โครงการ / กิจกรรมทั้งที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดบรรลุ
เป้าหมาย หรือสูงกว่า ต่ำกว่าเป้าหมาย รวมถึงโครงการ / 
กิจกรรมที่ยังไม่มีการประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
ต่อไป 
-ควรพิจารณาความเป็นไปได้ของตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูง
หรือต่ำหว่าเป้าหมาย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของ
หน่วยงาน 

-ทบทวนผลของการดำเนินงาน ระบบกลไกในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ  
-ทบทวนความเป็นไปได้ของตัวช้ีวัดของแต่ละโครงการ / กิจกรรม ซึง่บางตัวช้ีวัดสามารถ
วัดได้หลายโครงการ / กิจกรรม 
-วางแผนและวางกลยุทธ์ในการบรหิารด้านวิชาการใหค้รอบคลุมทุกตัวช้ีวัด 
-กำกับติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลของโครงการ / กิจกรรมทุก 6 เดือน 

3. มีการปรับกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการโดยเพิ่มสมรรถนะ
ของอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีในการทำงาน
ร่วมกับเทคโนโลยดีิจิทัล  

4. จัดทำโครงสร้างและมอบหมายงาน
ดำเนินการงานบริหารหลักสูตร งาน
บริการวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรม โดยเฉพาะและมี
เจ้าหน้าที่สนับสนนุในภารกิจ 

 
 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
1. ด้านการวิจัย -จัดโครงการ/กิจกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) ใน

การส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ / อาจารย์ร่วมกับพยาบาลในแหล่งฝึก
ปฏิบัติ 

5. มีผลงานวิชาการทั้งผลงานวิจัย ตำรา 
หนังสือของอาจารย์ / อาจารย์ร่วมกับ
พยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบตั ิ
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รายการ แนวทางการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ผลการปรับปรุงแผนงานพัฒนา 
แผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และ

นวัตกรรมทางการพยาบาล 
-ควรพิจารณานำผลงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์ที่เข้าข่ายเป็นงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเข้าสู ่ระบบการ
คุ้มครองสิทธ์ิ 
-ส่งเสริมให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารที่มีค่า impact 
factor หรือ ฐานข้อมูลทางวิชาการที่สูงขึ้น 

-รวบรวมผลงานวิจัยท่ีไปใช้ประโยชน์ท่ีเข้าข่ายเป็นงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาเข้าสูร่ะบบการคุ้มครองสิทธ์ิ โดยส่งยื่นขอจดลิขสิทธิ์ / อนุสิทธิบัตร 
-สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งนักศึกษา
ร่วมกับอาจารย์ 
-ให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมทุกกลุ่มวิชา 
-หารือร่วมกันกับอาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาในการกำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มวิชาที่จะผลักดันให้
บรรลุเป้าประสงค์ 

6. มีผลงานวิชาการทีไ่ดร้ับการจดลิขสิทธ์ิ 
/ อนุสิทธิบัตร 
 

2. ด้านการบริการวิชาการและนวัตกรรมทางการพยาบาล 
-ควรมีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้งมี
การกำกับติดตามประเมินและนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ
ในวาระเสนอเพื่อพิจารณา 
-ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ 3 S  

-ทบทวนและปรับปรุงระบบกลไกด้านบริการวิชาการ 
-วางแผนหารือกำหนดพื้นท่ีเปา้หมายและข้อตกลงร่วมกันถึงความรว่มมือในแต่ละด้านของ
การให้บริการวิชาการและทำวิจัยด้านสุขภาพท้ัง 5 สาขา 
-กำกับติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลทุก 6 เดือน 
-นำเสนอแผนและผลเข้าสู่วาระพจิารณาของกรรมการบริหารคณะ และกรรมการประจำ
คณะตามลำดับ 

7. ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากชุม
ในการบริการวิชาการและวจิัยทั้ง 5 
สาขา 

8. เกิดชุดความรู้ในการดูแลสุขภาพและ
ป้องกันกันเกิดโรค รวมถึงการจัดการ
ภัยพิบัติในชุมชน 

9. สร้างชุมชนต้นแบบในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ (ที่เกี่ยวข้อง) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
-ควรวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิต 
รวมถึงเพิ่มข้อเสนอแนะในการพัฒนาปีต่อไป 

-วางแผนร่วมกับกรรมการบริหารหลักสตูร และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร นำผลการ
ประเมินบัณฑติโดยผู้ใช้บัณฑิตมาวิเคราะหเ์ชิงลึกเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
-วางแผนออกแบบการประเมินผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม 
-วางแผนและดำเนินงานตามตัวบง่ช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมเข้าสู่การ
รับรองการประเมินคุณภาพการศกึษาแบบ AUN-QA 
 

10. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรวางแผน
ในการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีในเดือนมิถุนายน 2565 

11. เข้าสู่กระบวนการรับรองการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแบบ AUN-QA 
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รายการ แนวทางการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ผลการปรับปรุงแผนงานพัฒนา 
แผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และ

นวัตกรรมทางการพยาบาล 
2. ด้านอาจารย์ 
-ควรกำหนดคุณสมบัต ิอาจารย์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรให้มี
ประสบการณ์การสอนด้วย 
-ควรมีระบบและกลไกเกื้อหนุนอาจารย์เป็นรายบุคคลในการสร้าง
ผลงานวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
-ควรจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและใช้กลไก faculty 
practice ในการผลต ิ เอกสารประกอบการสอนในสาขาที่
รับผิดชอบและโครงการวิจับในกลุ่มประสบการณ์ที่สนใจพัฒนา
คุณภาพปละผลลัพธ์ทางการพยาบาล 
-ควรสร้างความเข้มแข็งให้กับบทบาทอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรตามประกาศ/มาตรฐาน 

-ประสานงานร่วมกับรองคณบดฝีา่ยบริหารในการวางแผนส่งอาจารย์ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก รวมถึงพิจารณารับอาจารย์ใหม่ทีม่ีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการทุกด้านของอาจารย์ รว่มกับนักศึกษา รวมถึง
พยาบาลวิชาชีพจากเครือข่ายฝึกปฏิบัติในการผลติผลงานวิชาการร่วมกัน 
-จัดโครงการ/กิจกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) ใน
การส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ / อาจารย์ร่วมกับพยาบาลในแหล่งฝึก
ปฏิบัติและกำกับติดตามผลลัพธ์ของการทำ 
-ดำเนินการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบตัิการพยาบาลในด้านวิชาการเพื่อจัดตั้งศูนยฝ์ึกอบรม
ความเป็นเลิศทางการพยาบาล นำไปสู่การผลิตผลงานทางวิชาการ คอื หนังสือ/ตำรา ท่ี
เกิดจากการประชุมหรือสมัมนาร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ต่อไป 
-ส่งให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรไดม้ีบทบาทหน้าท่ี และเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
-หารือร่วมกันกับอาจารย์แตล่ะกลุม่วิชาในการกำหนดตัวช้ีวัดของกลุม่วิชาที่จะผลักดันให้
บรรลเุป้าประสงค ์

12. มีตัวช้ีวัดของกลุ่มวิชา 
13. ร่วมจัดประชุมวิชาการระดบัชาติกบั

คณะพยาบาลศาสตร์ในเครือข่าย 
14. มีผลงานวิชาการทั้งผลงานวิจัย ตำรา 

หนังสือของอาจารย์ / อาจารย์ร่วมกับ
พยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบตั ิ
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กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาล  
ประจำปีงบประมาณ 2566 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566-2570  
และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ กับแผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ แผนงานยกระดับคุณภาพงานวิจยัและ
บริการวิชาการสู่สร้างความไว้วางใจจาก

ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
วิจัย สร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมทีม่ีคุณค่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
เรียนรูสู้่เครือข่ายความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาลและการพยาบาล
จัดการภัยพิบัติในชุมชน 

เป้าประสงค์ 
2.1 เป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลศิทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการ
ภัยพิบัติในชุมชน 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
-หารือร่วมกันกับอาจารย์แตล่ะกลุม่วิชาในการกำหนดตัวช้ีวัดของกลุม่วิชาที่
จะผลักดันให้บรรลเุป้าประสงค ์
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการสู่การเป็นศูนยฝ์ึกอบรมความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
-จัดโครงการ/กิจกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty 
practice) ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ / อาจารย์
ร่วมกับพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติและกำกับติดตามผลลัพธ์ของการทำ 
-สนับสนุนเรียนรู้การบูรณาการทางด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม บูรณาการองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการทุกด้านของอาจารย์ รว่มกับ
นักศึกษา รวมถึงพยาบาลวิชาชีพจากเครือข่ายฝึกปฏิบตัิในการผลิตผลงาน
วิชาการร่วมกัน 

แผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และ
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
วิจัย สร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมทีม่ีคุณค่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เป้าประสงค์ 
3.1 สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
ที่ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน ์

แผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และ
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
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ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ แผนงานยกระดับคุณภาพงานวิจยัและ
บริการวิชาการสู่สร้างความไว้วางใจจาก

ชุมชน 
ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและ
บริการวิชาการสู่สร้างความ
ไว้วางใจจากชุมชน 

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
-หารือร่วมกันกับอาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาในการกำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มวิชาที่
จะผลักดันให้บรรลุเป้าประสงค์ 
-จัดโครงการ/กิจกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty 
practice) ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ / อาจารย์
ร่วมกับพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติและกำกับติดตามผลลัพธ์ของการทำ 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการทุกด้านของอาจารย์ รว่มกับ
นักศึกษา รวมถึงพยาบาลวิชาชีพจากเครือข่ายฝึกปฏิบตัิในการผลิตผลงาน
วิชาการร่วมกัน 
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1. แผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

2.1 ชุดความรู้
บูรณาการองค์
ความรู้จากศูนย์
ฝึกอบรมความ
เป็นเลิศทางการ
พยาบาลและการ
จัดการภัยพิบัติใน
ชุมชน 

3  
ชุดความรู ้

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้วย 
faculty practice  
2. ประสาน
เครือข่ายแหล่งฝึก
ปฏิบัติและส่งเสรมิ
ให้เกิดความร่วมมือ
ในการผลติผลงาน
วิชาการ รวมถึง
หลักสตูรระยะสั้น
และหลักสตูรที่เป็น
บริการวิชาการ 
3. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ในกลุม่วิชา
มีส่วนร่วมในการ

1.กิจกรรมการพัฒนา 
faculty Practice ตาม
สภาการพยาบาลกำหนด 
  

1. อาจารย์ผลิตชุด
ความรู้ ฯ กลุม่วิชา
ละ 1 เรื่อง 
2. อาจารย์มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการภัยพิบตัิ
ในชุมชน ร้อยละ 80 
3. อาจารย์ทำ 
faculty practice 
ครบ 80 ช่ัวโมง  
ร้อยละ 100 
 

 137,700  √ √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
                                                            ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างความไว้วางใจจากชุมชน 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

กำหนดตัวช้ีวัดของ
กลุ่มวิชาที่จะ
ผลักดันให้บรรลุ
เป้าประสงค ์
4. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลติผล
งานวิชาการของ
อาจารย์ หรือ
อาจารย์ร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบตัิใน
ทุกระดับ 
5. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 
 
 

2.2 จำนวน
ผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ หรือ
ผลงานร่วมกับ
แหล่งฝึก

12 
ช้ิน 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้วย 
faculty practice  
2. ประสาน
เครือข่ายแหล่งฝึก

1.กิจกรรมการพัฒนา 
faculty Practice ตาม
สภาการพยาบาลกำหนด 
  

1. อาจารย์ผลิตชุด
ความรู้ ฯ กลุม่วิชา
ละ 1 เรื่อง 
2. อาจารย์มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

 137,7000  √ √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

ภาคปฏิบตัิได้รับ
การตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือ 
ได้รับรางวัสระตับ
ขาติหรือ
นานาชาต ิ

ปฏิบัติและส่งเสรมิ
ให้เกิดความร่วมมือ
ในการผลติผลงาน
วิชาการ รวมถึง
หลักสตูรระยะสั้น
และหลักสตูรที่เป็น
บริการวิชาการ 
3. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ในกลุม่วิชา
มีส่วนร่วมในการ
กำหนดตัวช้ีวัดของ
กลุ่มวิชาที่จะ
ผลักดันให้บรรลุ
เป้าประสงค ์
4. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลติผล
งานวิชาการของ
อาจารย์ หรือ
อาจารย์ร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบตัิใน
ทุกระดับ 
5. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม

การจัดการภัยพิบตัิ
ในชุมชน ร้อยละ 80 
3. อาจารย์ทำ 
faculty practice 
ครบ 80 ช่ัวโมง  
ร้อยละ 100 
4. อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการตาม
ตัวช้ีวัดของกลุ่มวิชา 
 

2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 

3.1 ชุดความรู้
สุขภาพหรือ
นวัตกรรม
ทางด้านสุขภาพท่ี
ชุมชนได้นำใช้
ประโยชน ์

3  
ชุดความรู ้

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้วย 
faculty practice  
2. ประสาน
เครือข่ายแหล่งฝึก
ปฏิบัติและส่งเสรมิ
ให้เกิดความร่วมมือ
ในการผลติผลงาน
วิชาการ รวมถึง
หลักสตูรระยะสั้น
และหลักสตูรที่เป็น
บริการวิชาการ 
3. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ในกลุม่วิชา
มีส่วนร่วมในการ
กำหนดตัวช้ีวัดของ
กลุ่มวิชาที่จะ
ผลักดันให้บรรลุ
เป้าประสงค ์
4. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลติผล

1.กิจกรรมประสานความ
ร่วมมือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการกำหนด
พื้นที่เป้าหมาย 
2.กิจกรรมการพัฒนา 
faculty Practice ตาม
สภาการพยาบาลกำหนด 
3. กิจกรรมบริการวิชา
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพ ทั้ง 5 สาขา 
ได้แก ่
3.1 กิจกรรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
สำหรับประชาชนท่ัวไป 
3.2 ประชุมวิชาการ
พัฒนาศักยภาพการดูแล
สุขภาพเด็กสำหรับ
พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฐมภูม ิ
3.3 ให้คำปรึกษาด้าน
เพศศึกษา 

1. อาจารย์ทำบริการ
วิชาการกับชุมชนโดย
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพให้ชุมชน
นำไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 
1 ครั้ง 
2. อาจารย์ทำ 
faculty practice 
ครบ 80 ช่ัวโมง  
ร้อยละ 100 
3. ประชาชนมีความรู้
ด้านการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐาน ร้อย
ละ 80 (3.1) 
3. พยาบาลวิชาชีพมี
ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กในวัยเด็ก 
ร้อยละ 80 (3.2) 

 137,700  √ √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

งานวิชาการของ
อาจารย์ หรือ
อาจารย์ร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบตัิใน
ทุกระดับ 
5. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 

3.4 ให้คำปรึกษาด้าน
การเลิกสูบบุหรี ่
3.5 กลุ่มวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช จัดบริการ
วิชาการให้คำปรึกษาผ่าน 
Happy life clinic 

4. ประชาชนมีความรู้
เรื่องเพศศึกษา ร้อย
ละ 80 (3.3) 
5. ประชาชนมีความรู้
เรื่องบุหรี่ ร้อยละ 80 
(3.4) 
6. ความเครียดและ
ความวิตกกังวลของผู้
มาขอรับคำปรึกษา
ผ่าน happy life 
clinic ลดลงเหลือ
ระดับน้อย-ปานกลาง 
(3.5) 
 

3.2 ร้อยละ
ผู้สูงอายุในชุมชน
เป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ร้อยละ 
50 

1. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ในกลุม่วิชา
มีส่วนร่วมในการ
กำหนดตัวช้ีวัดของ
กลุ่มวิชาที่จะ
ผลักดันให้บรรลุ
เป้าประสงค ์
2. ประสานงานและ
หารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการ

1. โครงการสถาบัน 
วิชชาจารย์สุขภาพเพื่อ
ผู้สูงอายุ: กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาสถาบัน
วิชชาจารย์สุขภาพเพื่อ
ผู้สูงอาย ุ
2. กิจกรรมบริการวิชา
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมจกรรม
กิจกรรมพัฒนา
สถาบันวิชชาจารย์
สุขภาพเพื่อผูสู้งอายุมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลตนเอง
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หลักสตูรการ

 500,000  √ √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
3. คณะดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนา
สถาบัน 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

กำหนดพื้นที่
เป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 
3. จัดบริการวิชา
การบูรณาการ
ความรู้ในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กลุ่มวิชาการ
พยาบาลชุมชน กลุ่ม
วิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 
นำองค์ความรู้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 
4. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 
 
 

3. หลักสูตรการ
ประกาศนียบตัรผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 420 ช่ัวโมง 
 

ประกาศนียบตัร
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 420 
ช่ัวโมง มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
ตนเองเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
ร้อยละ 80 
2. อาจารย์กลุ่ม
วิชาการพยาบาล
ชุมชน กลุ่มวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ทำบริการ
วิชาการกับชุมชนโดย
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพให้ชุมชน
นำไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 
1 ครั้ง 

วิชชาจารย์สุขภาพ
เพื่อผู้สูงอาย ุ
3. คณะดำเนินงาน
กิจกรรมหลักสูตรการ
ประกาศนียบตัร
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 420 
ช่ัวโมง 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

3.3 ผลงานวิจัย
หรือผลงาน
วิชาการไดร้ับจด
ลิขสิทธิ์ /  
อนุสิทธิบัตร 

1 
ช้ิน 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้วย 
faculty practice  
2. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ในกลุม่วิชา
มีส่วนร่วมในการ
กำหนดตัวช้ีวัดของ
กลุ่มวิชาที่จะ
ผลักดันให้บรรลุ
เป้าประสงค ์
3. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลติ 
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ หรือ
อาจารย์ร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบตัิใน
ทุกระดับ 
4. สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิชาการ
ทั้งผลงานวิจัย ตำรา 
หนังสือ 

1.กิจกรรมการพัฒนา 
faculty Practice ตาม
สภาการพยาบาลกำหนด 
2. กิจกรรมการยื่นจดขอ
ลิขสิทธิ์ / อนุสิทธิบัตร 
  

1. อาจารย์มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขอยื่นจดขอ
ลิขสิทธิ์ /  
อนุสิทธิบัตร ร้อยละ 
80 
2. อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการตาม
ตัวช้ีวัดของกลุ่มวิชา 
 

 137,7000  √ √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

5. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ที่มผีลงาน
วิชาการทั้ง
ผลงานวิจัย ตำรา 
หนังสือยื่นจดขอ
ลิขสิทธิ์ /  
อนุสิทธิบัตร 
6. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 

3.4 จำนวน
ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมบูรณา
การวัฒนธรรม
ด้านการดูแล
สุขภาพท่ีมีการทำ
ร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นในเวที
ระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาติ
ภายนอก
หน่วยงาน 

5 
ช้ิน 

1. สนับสนุนการ
จัดบริการวิชา
การบูรณาการ
วัฒนธรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพที่มีการ
ทำร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
2. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้วย 
faculty practice 
ของพื้นที่ชุมชน 

1.กิจกรรมการพัฒนา 
faculty Practice ตาม
สภาการพยาบาลกำหนด 
2. กิจกรรมบริการวิชา
การบูรณาการการบูรณา
การวัฒนธรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพที่มีการทำ
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
3. กิจกรรมนำเสนอ
ผลงานวิชาการ/ 
นวัตกรรมบูรณาการ
วัฒนธรรมด้านการดูแล

1. อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการ/
นวัตกรรมบูรณาการ
วัฒนธรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพที่มีการ
ทำร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นตามตัวช้ีวดั
ของกลุ่มวิชา 
2. อาจารย์ทำบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นอย่างน้อย
กลุ่มวิชาละ 1 ครั้ง 

 137,7000   √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
 



 103 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

3. ประสาน
เครือข่ายแหล่งฝึก
ปฏิบัติและส่งเสรมิ
ให้เกิดความร่วมมือ
ในการผลติผลงาน
วิชาการ/ นวัตกรรม
บูรณาการ
วัฒนธรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพท่ีมีการ
ทำร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
4. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ในกลุม่วิชา
มีส่วนร่วมในการ
กำหนดตัวช้ีวัดของ
กลุ่มวิชาที่จะ
ผลักดันให้บรรลุ
เป้าประสงค ์
5. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลติผล
งานวิชาการร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่นให้
เผยแพร่นำเสนอสู่
เวทีระดับชาตหิรือ

สุขภาพท่ีมีการทำร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น 
 
 
  

3. อาจารย์กลุ่ม
วิชาการพยาบาล
ชุมชนทำ faculty 
practice ในชุมชน
ท้องถิ่น ครบ 80 
ช่ัวโมง ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

ระดับนานาชาติ
ภายนอกหนว่ยงาน 
6. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 

3.6 ระดับความ
ไว้วางใจจาก
ชุมชนในการ
ทำงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ระดับด ี 1. สร้างความ
ตระหนักในการ
สร้างความไว้วางใจ
จากชุมชนในการ
ทำงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2. ประสานงานและ
หารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการ
กำหนดพื้นที่
เป้าหมายในการ
ทำงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจจากชุมชน 
3. จัดบริการวิชา
การบูรณาการ

1.กิจกรรมประสานความ
ร่วมมือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการกำหนด
พื้นที่เป้าหมาย 
2.กิจกรรมการพัฒนา 
faculty Practice ตาม
สภาการพยาบาลกำหนด 
3. กิจกรรมบริการวิชา
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพ ทั้ง 5 สาขา 
ได้แก ่
3.1 กิจกรรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
สำหรับประชาชนท่ัวไป 
3.2 ประชุมวิชาการ
พัฒนาศักยภาพการดูแล

1. เครื่องมือประเมิน
ระดับความไว้วางใจ
จากชุมชน 
2. อาจารย์ทำบริการ
วิชาการกับชุมชนโดย
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพให้ชุมชน
นำไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 
1 ครั้ง 
3. ประชาชนมีความรู้
ด้านการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐาน ร้อย
ละ 80 (3.1) 
3. พยาบาลวิชาชีพมี
ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาการ

 -  √ √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

ความรู้ในทั้ง 5 
สาขาวิชา  
4. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 

สุขภาพเด็กสำหรับ
พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฐมภูม ิ
3.3 ให้คำปรึกษาด้าน
เพศศึกษา 
3.4 ให้คำปรึกษาด้าน
การเลิกสูบบุหรี ่
3.5 กลุ่มวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช จัดบริการ
วิชาการให้คำปรึกษาผ่าน 
Happy life clinic 

ของเด็กในวัยเด็ก 
ร้อยละ 80 (3.2) 
4. ประชาชนมีความรู้
เรื่องเพศศึกษา ร้อย
ละ 80 (3.3) 
5. ประชาชนมีความรู้
เรื่องบุหรี่ ร้อยละ 80 
(3.4) 
6. ความเครียดและ
ความวิตกกังวลของผู้
มาขอรับคำปรึกษา
ผ่าน happy life 
clinic ลดลงเหลือ
ระดับน้อย-ปานกลาง 
(3.5) 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาล  ประจำปีงบประมาณ 2566 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เรียนรูสู้่
เครือข่ายความ
เป็นเลิศ
ทางการ
พยาบาลและ
การพยาบาล
จัดการภัยพิบัติ
ในชุมชน 

                                                            
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับ
คุณภาพ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ
สู่การสร้าง
ความไว้วางใจ
จากชุมชน 

2.1 เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลและการ
พยาบาลจดัการภยัพิบัติ
ในชุมชน 
3.1 สร้างสรรค์
ผลงานวิจัย ผลงาน
บริการวิชาการ 
นวัตกรรมทางดา้น
สุขภาพท่ีชุมชนได้
นำไปใช้ประโยชน์ 

2.1 ชุดความรู้บูรณาการองค์ความรู้จากศูนย์
ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการ
พยาบาลจดัการภยัพิบัติในชุมขน 

10 3   1 2 3   

2.2 จำนวนผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ หรือผลงานร่วมกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือได้รบัรางวัสระตับ
ขาติหรือนานาชาต ิ

10 12 8 9 10 11 12   

3.1 ชุดความรู้สุขภาพหรือนวัตกรรมทางด้าน
สุขภาพท่ีชุมชนได้นำใช้ประโยชน์ 

10 3   1 2 3   

3.2 ร้อยละผูสู้งอายุในชุมชนเป้าหมายมีคณุภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

10 50 10 20 30 40 50   

3.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการไดร้ับจด
ลิขสิทธิ์ /  
อนุสิทธิบัตร 

 1     1   

3.4 จำนวนผลงานวิชาการ/นวตักรรมบรูณาการ
วัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพที่มกีารทำร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่นในเวทีระดับชาติหรอืระดับ
นานาชาติภายนอกหน่วยงาน 

10 5 1 2 3 4 5   

3.6 ระดับความไว้วางใจจากชุมชนในการทำงาน
วิจัยและบริการวิชาการ 

 ด ี        

  คะแนนเฉลี่ย    
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แผนงานการเรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและ 

การพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 

 
1. แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ และการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น Upskill Reskill  
2. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีดูแลงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค ์
 แผนงานการเรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน  

ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
วิสัยทัศน์  “ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 
พันธกิจ  สนับสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล ร่วมกับแหล่งฝึกและเครือข่ายเพ่ือพัฒนาสุขภาพที่ดีและ
สุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์หลัก 
1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติ 
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ นวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ 

 
วัตถุประสงค์  

1. พัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้น ระยะยาว แบบ Upskill Reskill   
2. สร้างการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งฝึกและเครือข่ายให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาล 
3. พัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาลเพื่อสุขภาวะชุมชนในทุกระดับ ด้วยการบูรณาการด้านวิชาการ บริการวิชาการ และร่วมสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล 
4. พัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ อาจารย์ร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์ร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติทุกระดับ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมายปีงบประมาณ 

2566 
2.3 จำนวนหลักสูตรเฉพาะทาง ระยะสั้นระยะยาว หลักสูตรบูรณาการกับการพัฒนาและตอบสนองต่อการ
ทำงานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมขน 

หลักสูตร 3 

2.4 ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาล
จัดการภัยพิบัติ 

ร้อยละ 90 

3.1 ชุดความรู้สุขภาพหรือนวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่ชุมชนได้นำใช้ประโยชน์ ชุด  3 
3.2 ร้อยละผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 50 
3.4 จำนวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมบูรณาการวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพที่มีการทำร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายนอกหน่วยงาน 

ชิ้น 5 

3.6 ระดับความไว้วางใจจากชุมชนในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการ ระดับ ดี 
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ผลการวิเคราะห์ตนเองของการดำเนินการตาม แผนงานการเรียนรู้สูเ่ครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาล 
และการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
STRENGTHS: S 

อยู่ใกล้เครือข่ายทางด้านสุขภาวะและแหล่งฝึกปฏิบัติ 
งบประมาณท่ีเพียงพอ 
ความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง 
จำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเพียงพอ 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการสนับสนุนงานวิชาการเพียงพอ 

WEAKNESSES: W 
จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ 
ภาระงานของอาจารย์มีมาก 
ประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนยังมีน้อย 
ประสบการณ์และทักษะการทำงานของอาจารย์กลุ่มวิชาอ่ืนยังต้องการการพัฒนา 

 
OPPORTUNITIES: O 

นโยบายของมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดกลุ่มเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนางานบริการวิชาการ  

THREATS: T 
ใช้ระบบและระเบียบของราชการ ระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุ 
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 

 
 
 



คร้ังท่ี 1 
 (วันที ่17 พฤศจิกายน 2565) 
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การปรับปรุงแผนงานการเรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
รายการ แนวทางการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ผลการปรับปรุง 

แผนงานการเรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็น
เลิศทางการพยาบาลและ 

การพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
-ควรมีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้งมี
การกำกับติดตามประเมินและนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ
ในวาระเสนอเพื่อพิจารณา 
-ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ 3 S  

-ทบทวนและปรับปรุงระบบกลไกด้านบริการวิชาการ 
-ทบทวนตัวช้ีวัดในการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผน รวมถึงผลลัพธ์ 3S 
-กำกับติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลทุก 6 เดือน 
-นำเสนอแผนและผลเข้าสู่วาระพจิารณาของกรรมการบริหารคณะ และกรรมการประจำ
คณะตามลำดับ 

มีการนำแผนและผลการบริการวิชาการสู่
วาระพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
คณะ และกรรมการประจำคณะ  
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กระบวนการจัดทำแผนงานการเรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566-2570 และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ กับ 
แผนงานการเรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ แผนงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
วิจัย สร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมทีม่ีคุณค่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
เรียนรูสู้่เครือข่ายความเป็น
เลิศทางการพยาบาลและการ
พยาบาลจดัการภยัพิบัติใน
ชุมชน 

เป้าประสงค์ 
2.1 เป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลศิทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัย
พิบัติในชุมชน 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
-หารือร่วมกันกับอาจารย์แตล่ะกลุม่วิชาในการกำหนดตัวช้ีวัดของกลุม่วิชาที่จะ
ผลักดันให้บรรลุเป้าประสงค ์
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการสู่การเป็นศูนยฝ์ึกอบรมความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
-จัดโครงการ/กิจกรรมและการปฏิบัต ิการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty 
practice) ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ / อาจารย์ร่วมกับ
พยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติและกำกับติดตามผลลัพธ์ของการทำ 
-สนับสนุนเรียนรู้การบูรณาการทางด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม บูรณาการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
ทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการทุกด้านของอาจารย์ รว่มกับ
นักศึกษา รวมถึงพยาบาลวิชาชีพจากเครือข่ายฝึกปฏิบตัิในการผลิตผลงาน
วิชาการร่วมกัน 

1. แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ และการ
ดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น Upskill 
Reskill 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
วิจัย สร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมทีม่ีคุณค่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เป้าประสงค์ 
3.1 สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ นวัตกรรมทางด้านสุขภาพท่ี
ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ 

แผนปฏิบัติการ 
1.แผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และ
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
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ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ แผนงาน  

ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและ
บริการวิชาการสู่สร้างความ
ไว้วางใจจากชุมชน 

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
-หารือร่วมกันกับอาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาในการกำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มวิชาที่จะ
ผลักดันให้บรรลุเป้าประสงค์ 
-ประสานงานและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 
-จัดโครงการ/กิจกรรมและการปฏิบัต ิการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty 
practice) ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ / อาจารย์ร่วมกับ
พยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติและกำกับติดตามผลลัพธ์ของการทำ 
-จัดบริการวิชาการบูรณาการความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง นำองค์ความรู้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการทุกด้านของอาจารย์ รว่มกับ
นักศึกษา รวมถึงพยาบาลวิชาชีพจากเครือข่ายฝึกปฏิบตัิในการผลิตผลงาน
วิชาการร่วมกัน 
 

2. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 
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1. แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ และการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น Upskill Reskill ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

2.3 จำนวน
หลักสตูรเฉพาะ
ทาง ระยะสั้น
ระยะยาว 
หลักสตูรบรูณา
การกับการพัฒนา
และตอบสนองต่อ
การทำงานแหล่ง 
ฝึกภาคปฏิบัติ
ทางการพยาบาล
และการพยาบาล
จัดการภัยพิบัติใน
ชุมขน 

3 
หลักสตูร 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้วย 
faculty practice  
2. ประสาน
เครือข่ายแหล่งฝึก
ปฏิบัติและส่งเสรมิ
ให้เกิดความร่วมมือ
ในการผลติผลงาน
วิชาการ รวมถึง
หลักสตูรระยะสั้น
และหลักสตูรที่เป็น
บริการวิชาการ 
3. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ

1. จัดประชุมเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสตูรบริการ
วิชาการ 
2. จัดทำข้อตกลงร่วมกัน
ทางวิชาการสำหรับ
เครือข่ายที่ยังไม่ได้ทำ
ข้อตกลงด้านวิชาการ
ร่วมกัน 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความเข้าใจในการ
พัฒนาหลักสตูร
บริการวิชาการ   
ร้อยละ 80 
2. มีข้อตกลงร่วมกัน
ทางวิชาการกับ
เครือข่ายเพิม่ขึ้น 
อย่างน้อย 2 แห่ง 

 137,700  √ √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
3. คณะดำเนินงาน
การพัฒนาหลักสูตร
เฉพาะทางทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 

2.4 ร้อยละ
นักศึกษาท่ีผ่าน
การเรยีนรู้จาก
ศูนย์ฝึกอบรม
ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล
และการพยาบาล
จัดการภัยพิบัต ิ

ร้อยละ  
90 

1. ประสานงานรอง
คณบดดีูแลงานดา้น
ยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตในการ
สนับสนุนให้
นักศึกษาได้เรียนรู้
จากศูนยฝ์ึกอบรม
ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล
และการพยาบาล
จัดการภัยพิบัต ิ
2. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้วย 
faculty practice  
3. สนับสนุนให้
นักศึกษาพยาบาล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช้ันปีท่ี 1, 2, 3 ได้
เรียนรูจ้ากศูนย์
ฝึกอบรมความเป็น

1. โครงการสนับสนุน
การจัดการเรยีนการสอน
ที่บูรณาการกับการ
ทำงาน (WIL): กิจกรรม
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณา
การกับการทำงาน (WIL) 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศูนย์ฝึกอบรมความ
เป็นเลิศทางการ
พยาบาลและการ
พยาบาลจดัการภยั
พิบัติ ร้อยละ 80 
2. นักศึกษาสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
การฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลได้ทั้งใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงได้ ร้อยละ 
80 

 10,000   √ √  1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
3. รองคณบดีดูแล
งานด้านยุทธศาสตร์
ผลิตบัณฑติ 
4. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

เลิศทางการ
พยาบาลและการ
พยาบาลจดัการภยั
พิบัติ 
4. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ และการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น Upskill Reskill  
ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เรียนรูสู้่
เครือข่ายความ
เป็นเลิศ
ทางการ
พยาบาลและ
การพยาบาล
จัดการภัยพิบัติ
ในชุมชน 

                                                             

2.1 เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลและการ
พยาบาลจดัการภยัพิบัติ
ในชุมชน 
 

2.3 จำนวนหลักสูตรเฉพาะทาง ระยะสั้นระยะ
ยาว หลักสตูรบรูณาการกับการพัฒนาและ
ตอบสนองต่อการทำงานแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิ
ทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติ
ในชุมขน 

10 3   1 2 3   

2.4 ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์
ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการ
พยาบาลจดัการภยัพิบัต ิ

10 90 50 60 70 80 90   

  คะแนนเฉลี่ย    
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2. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

3.1 ชุดความรู้
สุขภาพหรือ
นวัตกรรม
ทางด้านสุขภาพท่ี
ชุมชนได้นำใช้
ประโยชน ์

3  
ชุดความรู ้

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้วย 
faculty practice  
2. ประสาน
เครือข่ายแหล่งฝึก
ปฏิบัติและส่งเสรมิ
ให้เกิดความร่วมมือ
ในการผลติผลงาน
วิชาการ รวมถึง
หลักสตูรระยะสั้น
และหลักสตูรที่เป็น
บริการวิชาการ 
3. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ในกลุม่วิชา

1.กิจกรรมประสานความ
ร่วมมือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการกำหนด
พื้นที่เป้าหมาย 
2.กิจกรรมการพัฒนา 
faculty Practice ตาม
สภาการพยาบาลกำหนด 
3. กิจกรรมบริการวิชา
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพ ทั้ง 5 สาขา 
ได้แก ่
3.1 กิจกรรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
สำหรับประชาชนท่ัวไป 

1. อาจารย์ทำบริการ
วิชาการกับชุมชนโดย
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพให้ชุมชน
นำไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 
1 ครั้ง 
2. อาจารย์ทำ 
faculty practice 
ครบ 80 ช่ัวโมง  
ร้อยละ 100 
3. ประชาชนมีความรู้
ด้านการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐาน ร้อย
ละ 80 (3.1) 

 137,700  √ √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาลจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
                                                            ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างความไว้วางใจจากชุมชน 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

มีส่วนร่วมในการ
กำหนดตัวช้ีวัดของ
กลุ่มวิชาที่จะ
ผลักดันให้บรรลุ
เป้าประสงค ์
4. สนับสนุนและ
สง่เสริมการผลติผล
งานวิชาการของ
อาจารย์ หรือ
อาจารย์ร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบตัิใน
ทุกระดับ 
5. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 
 

3.2 ประชุมวิชาการ
พัฒนาศักยภาพการดูแล
สุขภาพเด็กสำหรับ
พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฐมภูม ิ
3.3 ให้คำปรึกษาด้าน
เพศศึกษา 
3.4 ให้คำปรึกษาด้าน
การเลิกสูบบุหรี ่
3.5 กลุ่มวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช จัดบริการ
วิชาการให้คำปรึกษาผ่าน 
Happy life clinic 

3. พยาบาลวิชาชีพมี
ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กในวัยเด็ก 
ร้อยละ 80 (3.2) 
4. ประชาชนมีความรู้
เรื่องเพศศึกษา ร้อย
ละ 80 (3.3) 
5. ประชาชนมีความรู้
เรื่องบุหรี่ ร้อยละ 80 
(3.4) 
6. ความเครียดและ
ความวิตกกังวลของผู้
มาขอรับคำปรึกษา
ผ่าน happy life 
clinic ลดลงเหลือ
ระดับน้อย-ปานกลาง 
(3.5) 

3.2 ร้อยละ
ผู้สูงอายุในชุมชน
เป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ร้อยละ 
50 

1. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ในกลุม่วิชา
มีส่วนร่วมในการ
กำหนดตัวช้ีวัดของ
กลุ่มวิชาที่จะ

1. โครงการสถาบัน 
วิชชาจารย์สุขภาพเพื่อ
ผู้สูงอายุ: กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาสถาบัน
วิชชาจารย์สุขภาพเพื่อ
ผู้สูงอาย ุ

1. ผู้เข้าร่วมจกรรม
กิจกรรมพัฒนา
สถาบันวิชชาจารย์
สุขภาพเพื่อผูสู้งอายุมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลตนเอง

 500,000  √ √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

ผลักดันให้บรรลุ
เป้าประสงค ์
2. ประสานงานและ
หารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการ
กำหนดพื้นที่
เป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 
3. จัดบริการวิชา
การบูรณาการ
ความรู้ในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กลุ่มวิชาการ
พยาบาลชุมชน กลุ่ม
วิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 
นำองค์ความรู้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 
4. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม

2. กิจกรรมบริการวิชา
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพ 
3. หลักสูตรการ
ประกาศนียบตัรผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 420 ช่ัวโมง 
 

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ห ล ั ก ส ู ต ร ก า ร
ป ร ะ ก า ศ น ี ย บ ั ต ร
ผู ้ดูแลผู้สูงอายุ 420 
ช่ัวโมง มีความรู้ความ
เข ้ า ใจ ในการด ูแล
ต น เ อ ง เ พ ื ่ อ ใ ห ้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
ร้อยละ 80 
2. อ า จ า ร ย ์ ก ลุ่ ม
ว ิ ช า ก า รพยาบาล
ชุมชน กลุ่มวิชาการ
พยาบาลผู ้ใหญ่และ
ผู ้ส ูงอายุ ทำบริการ
วิชาการกับชุมชนโดย
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพให้ชุมชน
นำไปใช ้ประโยชน์  
อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 
1 ครั้ง 

2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
3. คณะดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนา
สถาบัน 
วิชชาจารย์สุขภาพ
เพื่อผู้สูงอาย ุ
3. คณะดำเนินงาน
กิจกรรมหลักสูตรการ
ประกาศนียบตัร
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 420 
ช่ัวโมง 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 

3.4 จำนวน
ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมบูรณา
การวัฒนธรรม
ด้านการดูแล
สุขภาพท่ีมีการทำ
ร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นในเวที
ระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาติ
ภายนอก
หน่วยงาน 

5 
ช้ิน 

1. สนับสนุนการ
จัดบริการวิชา
การบูรณาการ
วัฒนธรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพที่มีการ
ทำร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
2. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้วย 
faculty practice 
ของพื้นที่ชุมชน 
3. ประสาน
เครือข่ายแหล่งฝึก
ปฏิบัติและส่งเสรมิ
ให้เกิดความร่วมมือ
ในการผลติผลงาน
วิชาการ/ นวัตกรรม
บูรณาการ
วัฒนธรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพที่มีการ

1.กิจกรรมการพัฒนา 
faculty Practice ตาม
สภาการพยาบาลกำหนด 
2. กิจกรรมบริการวิชา
การบูรณาการการบูรณา
การวัฒนธรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพที่มีการทำ
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
3. กิจกรรมนำเสนอ
ผลงานวิชาการ/ 
นวัตกรรมบูรณาการ
วัฒนธรรมด้านการดูแล
สขุภาพท่ีมีการทำร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น 
 
 
  

1. อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการ/
นวัตกรรมบูรณาการ
วัฒนธรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพที่มีการ
ทำร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นตามตัวช้ีวัด
ของกลุ่มวิชา 
2. อาจารย์ทำบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นอย่างน้อย
กลุ่มวิชาละ 1 ครั้ง 
3. อาจารย์กลุ่ม
วิชาการพยาบาล
ชุมชนทำ faculty 
practice ในชุมชน
ท้องถิ่น ครบ 80 
ช่ัวโมง ร้อยละ 100 
 

 137,7000   √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

ทำร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
4. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ในกลุม่วิชา
มีส่วนร่วมในการ
กำหนดตัวช้ีวัดของ
กลุ่มวิชาที่จะ
ผลักดันให้บรรลุ
เป้าประสงค ์
5. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลติผล
งานวิชาการร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่นให้
เผยแพร่นำเสนอสู่
เวทีระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาติ
ภายนอกหน่วยงาน 
6. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

แผนการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 

3.6 ระดับความ
ไว้วางใจจาก
ชุมชนในการ
ทำงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ระดับด ี 1. สร้างความ
ตระหนักในการ
สร้างความไว้วางใจ
จากชุมชนในการ
ทำงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2. ประสานงานและ
หารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการ
กำหนดพื้นที่
เป้าหมายในการ
ทำงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจจากชุมชน 
3. จัดบริการวิชา
การบูรณาการ
ความรู้ในทั้ง 5 
สาขาวิชา  
4. กำกับติดตามการ
จัดกิจกรรมและ
รายงานผล พร้อม
ทั้งการปรับปรุง
พัฒนา 

1.กิจกรรมประสานความ
ร่วมมือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการกำหนด
พื้นที่เป้าหมาย 
2. กิจกรรมบริการวิชา
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพ 
  

1. เครื่องมือประเมิน
ระดับความไว้วางใจ
จากชุมชน 
2. อาจารย์ทำบริการ
วิชาการกับชุมชนโดย
การบูรณาการความรู้
ด้านสุขภาพให้ชุมชน
นำไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 
1 ครั้ง 

 -  √ √ √ √ 1. รองคณบดีดูแล
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
นวัตกรรม 
2. คณะกรรมการวจิัย 
บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

                                                          
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับ
คุณภาพ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ
สู่การสร้าง
ความไว้วางใจ
จากชุมชน 

3.1 สร้างสรรค์
ผลงานวิจัย ผลงาน
บริการวิชาการ 
นวัตกรรมทางดา้น
สุขภาพท่ีชุมชนได้
นำไปใช้ประโยชน์ 

3.1 ชุดความรู้สุขภาพหรือนวัตกรรมทางด้าน
สุขภาพท่ีชุมชนได้นำใช้ประโยชน์ 

10 3   1 2 3   

3.2 ร้อยละผูสู้งอายุในชุมชนเป้าหมายมีคณุภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

10 50 10 20 30 40 50   

3.4 จำนวนผลงานวิชาการ/นวตักรรมบรูณาการ
วัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพที่มกีารทำร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่นในเวทีระดับชาติหรอืระดับ
นานาชาติภายนอกหน่วยงาน 

10 5 1 2 3 4 5   

3.6 ระดับความไว้วางใจจากชุมชนในการทำงาน
วิจัยและบริการวิชาการ 

 ด ี        

คะแนนเฉลี่ย    
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แผนงานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) 
แผนปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิบัติการบริหารการเงินและงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีดูแลงานบริหาร / ผู้ช่วยคณบดีดูแลงานสมรรถนะบุคลากรและประกันคุณภาพ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงคแ์ผนปฏิบัติงานบริหารองค์กร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
พันธกิจที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์ที่ 4.1บริหารคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการนำใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ  
เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลากรได้รับการเพิ่มศักยภาพทำงานแบบหลายมิติ มีความสุข สถานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 

1. เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน ในทุกๆ ด้าน  
2. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยการสร้างการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งฝึกและเครือข่ายให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็น

เลิศทางการพยาบาล (Nursing excellent center) ทางด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  
3. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและสร้างบุคลากรให้สามารถการทำงานอย่างมีความสุข   
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ผลการวิเคราะห์ตนเองงานด้านบริหารงาน 
STRENGTHS: S 
S1 งบประมาณท่ีเพียงพอ 
S2 คณะมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบจากการทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

WEAKNESSES: W 
W1 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
W2 แนวปฏิบัติที่ดีมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ 
W3 การสรุปสัดส่วนของงบประมาณจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
W4 ทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรสายวิชาการ 
W5 ความรู้สมรรถนะ ศักยภาพการทำงานเชิงรุกบุคลากรสายสนับสนุน 

OPPORTUNITIES: O 
O1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 
 

THREATS: T 
T1 ความคล่องตัวและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
T2 สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคติดต่อ  
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนางานบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 
 

 รายการข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงปีการศึกษา 2565 ผลลัพธ์การปรับปรุงแผนงาน 
ข้อเสนอแนะและการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565) 
องค์ประกอบที่ 4 : การบริหารจัดการ 
1.วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ๆ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตรและโอกาสในการ
แข่งขัน 

1. กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.ทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร์ 

(เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2564 คือ 5 คะแนน) 
1. เล่มรายงานการใช้งบประมาณจำนวน 1 เล่ม 
 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
1. หาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การการทำงาน 

- โครงการการบริหารจัดการองค์กร การจัดการทำแผน การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร ์
- กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการการทำงาน 

 

2. ทบทวนการเขียนวัตถุประสงค์ของแผนควรเป็นสิ่ง
ที ่เม ื ่อดำเนินการแล้วสามารถกำหนดตัวชี ้ว ัดของ
ผลลัพธ์หรือผลผลิต (Output/Outcome) 

- โครงการการบริหารจัดการองค์กร การจัดการทำแผน การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร ์
- กิจกรรมถอดบทเรียนรู้แบบบูรณาการการทำงาน 

 

3. ตัวชี ้ว ัดควรเป็นตัวชี ้ว ัดเชิงคุณภาพ ที ่แสดงถึง
ความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงาน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

-กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับรองสถาบันทางการพยาบาล 
การประกันคณุภาพระดับคณะ และ AUNQA คณะพยาบาลศาสตร ์
- กิจกรรมถอดบทเรียนรู้แบบบูรณาการการทำงาน 

 

4. ควรมีเกณฑ์การประเมินโอกาส และผลกระทบที่
ชัดเจน เหมาะสมกับประเภทของความเสี ่ยง และ

- กิจกรรมยกร่างและจดัทำแผนความเสี่ยง และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์สู่การผลิตบณัฑิตในกลุ่มการผลติและพัฒนาบุคลากร
วิชาชีพหรือสาขาจําเพาะ  
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 รายการข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงปีการศึกษา 2565 ผลลัพธ์การปรับปรุงแผนงาน 
เปรียบเทียบความเสี ่ยงก่อนและหลังกิจกรรมภาย
หลังจากจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
5. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนและ
งานวิจัยควรเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เมื่อนำไปสู่
การปฏิบัติแล้วได้ผลลัพธ์ที ่ดีขึ ้น ในมิติต่าง ๆ และ
แสดงให้เห็นผลของการนำไปใช้อย่างชัดเจน 

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์สู่การผลิตบณัฑิตในกลุ่ม
การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจําเพาะ 
- จัดทำแบบประเมินเพื่อแสดงให้เห็นผลของการนำไปใช้  

 

ควรปรับการเขียนรายงานโดยจัดทำตารางและสรุปผล
การรายงานใต้ตารางโดยคิดค่าเฉลี่ยของหลักสูตรใน
ภาพรวมและร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ชัดเจน 

กิจกรรมอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน  

7.ควรนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรมา
วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้ตรงประเด็น
เพื่อให้มีผลการประเมินที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรมอบรมการเขยีนรายงานผลการดำเนินงาน  

 



คร้ังท่ี 1 
 (วันที ่17 พฤศจิกายน 2565) 

 

130 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายปีงบประมาณ 

2566 
1.1 จำนวนระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารตัดสินใจ ตามสภาการพยาบาลกำหนด ระบบ 5 
1.2 จำนวนผู้ได้รับทุนที่ได้รับทุนส่งเรียนต่อเป็นอาจารย์พยาบาล คน 18 
1.3 ระดับความสุขในการทำงานของบุคคลากร  ความสุข 4 
1.4 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 90 
1.5 แนวปฏิบัติที่ดีตามโมเดล 3C เผยแพร่ต่อสถาบันเครือข่ายคณะ พยาบาลศาสตร์ แห่ง 1 

 
กระบวนการจัดทำแผนงานแผนงานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 -2566  
และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ กับแผนด้านบริหารงาน ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ี

เกี่ยวข้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของคณะ
พยาบาล 

แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการคณะพยาบาล
ศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
มหาวิทยาลยัแห่งความสุข มี
เสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วย
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์:  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ บริหารจดัการให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ด้วย
หลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
4.1 สนับสนุนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียน 
และ Smart university 
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างการทำงานแบบมุ่ง 
ผลสัมฤทธ์ิ 
4.1.2 สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรรม GREEN & CLEAN 

1.1. แผนปฏิบัติการบริหารและพฒันาบุคลากร 
1.2 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ (KM) 
1.3 แผนปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.4 แผนปฏิบัติการบริหารการเงินและงบประมาณ 
1.5 แผนปฏิบัติการกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของคณะ
พยาบาล 

แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการคณะพยาบาล
ศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
บุคลากรมีความสุขในการทำงานมี
ทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รกั
องค์กร ดาเนินตาม 
ค่านิยมหลัก NPRU และได้รับ
สวัสดิการที่ด ี

Faculty 
4.1.3 ปรับโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ 
เรียนรู้และการทำงานแบบวิถีปกตใิหม่ New normal co 
learning & working space 
4.1.4 จัดทำมาตรการและการกำกับติดตามการลดใช้ 
พลังงานและรณรงค์การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสำหรับการ 
ทำงานประจำวัน และบูรณาการในการจัดการเรยีนการ 
สอนและกิจกรรมนักศึกษา และมรีะบบสารสนเทศแสดง 
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการดว้ย ระบบสารสนเทศ 
เพื่อให้ผู้บริหารตดัสินใจในการบรหิารจัดการ 
4.2.1 สนับสนุนการบรหิารจดัการด้วยระบบสารสนเทศ 
เพื่อให้ผู้บริหารตดัสินใจในการบรหิารจัดการ 
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
4.3.1 พัฒนาโครงการสนับสนุนทุนนักศึกษาคณะพยาบ 
ศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย ์
4.3.2 พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในด้านภาษาอังกฤษ 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจ และการเข้าสู ่
ตำแหน่งทางวิชาการ 
4.3.3 การพัฒนาสมรรถนะของเจา้หน้าท่ีสายสนับสนุนใ 
ด้านการให้บริการ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านความ 
เชี่ยวชาญการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรที่ฉายแววท่ีได้รับการพัฒนาเป ็
ผู้นำในอนาคต 
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แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566  

 
ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ 

(กิจกรรม) 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 

ไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
จำนวนระบบ
สารสนเทศเพื่อ
ผู้บริหารตดัสินใจ ตาม
สภาการพยาบาล
กำหนด 

5 ฐาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ตามสภาการพยาบาลกำหนด 

โครงการการพัฒนา
ระบบระบบ
สารสนเทศเพื่อให้
ผู้บริหารตัดสินใจใน
การบริหารจัดการ
ตามสภาการพยาบาล
กำหนด 

 วางแผน 
ดำเนินการจัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
ติดตาม
ประเมินผล 
 

 350,000.00 
 

 / / / / รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

- จำนวนบุคลากรที่
ฉายแววที่ได้รับการ
พัฒนาเป็น ผู้นำใน
อนาคต 
 

จำนวน 2 
คน 
 

1. ส่งเสรมิ / สนับสนุน / 
พัฒนา และสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรใหม้ีทักษะและ
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานท่ี
ปฏิบัต ิ
 

โครงการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์สู่การ
ผลิตบัณฑิตในกลุ่ม
การผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพหรือ
สาขาจําเพาะ 

 จัดส่งอบรม
ผู้บริหารระดับ
ต้น  
มอบหมายงาน
ระดับหัวหน้า
งาน ติดตาม
ประเมินผล 

 350,000.00 
 

 / / / / รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
ผู้ช่วยคณบดี
ดูแลงาน
สมรรถนะ
บุคลากรและ
ประกันคณุภาพ 

- จำนวนตำแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 

อาจารย์เข้า
สู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

2. จัดทำระเบยีบ แนวปฏิบัติ 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ

โครงการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์สู่การ

จัดกิจกรรม
กำกับติดตาม
ทุกเดือน มีท่ี

 350,000.00 
 

     รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
- จำนวนของ
เจ้าหน้าท่ีได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น   

จำนวน 2 
คน  

เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากร 
3. พัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์ในด้านภาษาอังกฤษ 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะตาม
ภารกิจ และเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ 
4. การพัฒนาสมรรถนะของ
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน ใน
ด้านการให้บริการ ด้าน
ภาษาอังกฤษ และด้านความ
เชี่ยวชาญทำงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ผลิตบัณฑิตในกลุ่ม
การผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพหรือ
สาขาจําเพาะ 

ปรึกษาในการ
พัฒนางานให้ 
อาจารย์เข้าสู่
ตำแหน่งทาง
วิชาการ
จำนวน 2 คน  
 
 

-จํานวนรวมผูไ้ดร้ับทุน
ที่ได้รับทุนส่งเรียนต่อ
เป็น อาจารย์พยาบาล 

ปริญญาตรี 
ประสบการ
ณ์ 13 คน 
ปริญญาโท 
18 คน 

5. ประชาสัมพันธ์ค้นหา 
ส่งเสริม ให้ผู้มคีวามสามารถ
พัฒนาเป็นอาจารย์ ในระดับ
ปริญญาตรี ประสบการณ์ 
และปรญิญาโท  
 

โครงการสนับสนุน
ทุนนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์เพื่อ
พัฒนา เป็นอาจารย ์
 

 จัดทำข้อมูล
เผยแพร่
ประชาสมัพัน
ธ์ตาม
กลุ่มเป้าหมาย
ทางสื่อ
ออนไลน์ 
สัมภาษณ์เข้าสู่
กระบวนการ
การให้ทุน 
กำกับติดตาม
ผลการให้ทุน  

 26,350,000 
 

     รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
 

-. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของอาจารย์และ
บุคลากรในการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของสถาบนั>3.51จาก 
5คะแนน 
- ระดับความสุขใน
การทํางานของ
บุคลากร 

>3.51จาก 
5คะแนน 

 ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร 
 
 

-จัดการด้านความ
ปลอดภัยแก่อาจารย์
และบุคลากรในการ
เข้าออกคณะฯ
ป้องกันโควิด-19 
- จัดกิจกรรมปีใหม่ 
เยี่ยมเมื่อไมสุ่ขสบาย 
ของขวัญวันเกิด 
4.การสรรหา
อาจารย์ดเีด่น
ประจำป ี
 

คณบดีพบ
คณาจารย์  
สร้างแรงจูงใจ
ในการทำงาน  
สนับสนุน
กิจกรรมการ
เสรมิแรงใน
การทำงาน  

        

- ระดับความสําเร็จ
ของการบริหารจดัการ
องค์กร  
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

4 คะแนน 
 

8. การแพร่เผยประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมลู คณะแก่ 
สาธารณะ  

โครงการการสื่อสาร
องค์กรเพื่อสร้างการ
รับรู้สูส่าธารณะ
คณะพยาบาล
ศาสตร ์

 คณบดีพบ
คณาจารย์  
ผู้ประสานงาน
กลุ่มวิชาเป็นผู้
สื่อสาร การ
กำกับติดตาม
งานของคณะ
กรรมการบริห
ารคณะ 
คณะกรรมการ
ประจำคณะ 
สรุปรายงาน

 50,000 
 

     รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
ผลการ
ดำเนินการ  
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานบริหารองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 

1 2 3 4 5   
 ยุทธศาสตร์ที่ 
4 มุ่งสู่
องค์กรแห่ง
การเรยีนรู้
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

บริหารคณะให้
เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ และ
นำใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการ 
     บุคลากร
ได้รับการเพิ่ม
สักยภาพทำงาน
แบหลายมิติ มี
ความสุข 
สถานท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ความสุข 

1.จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร
ตัดสินใจ ตามสภาการพยาบาลกำหนด 

20 5 ฐาน 1 2 3 4 5   

2. - จำนวนตำแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 20 2 คน  1 2 3 4   

3. จํานวนรวมผูไ้ด้รบัทุนท่ีไดร้ับทุนส่งเรียนต่อ
เป็น อาจารย์พยาบาล 

18 18 10 
 
 

12 14 16   18   

4. จำนวนแผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนใหค้รอบคลมุ
องค์ประกอบของแผน ประกอบไปด้วย
แผนการบริหาร แผนการธำรงรักษา 
แผนพัฒนาและแผนเกษียณ 

20 1 ชุด       1   

5. -. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และ
บุคลากรในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
สถาบนั>3.51จาก 5คะแนน 

20 >3.51 
 

>3.71 >3.91 >4.11 >4.31 > 4.51   

6. ระดับความสุขในการทํางานของบุคลากร  4 คะแนน >3.71 >3.91 >4.11 >4.31 > 4.51   
7. ระดับความสําเร็จของการบรหิารจัดการ
องค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 4 คะแนน >3.71 >3.91 >4.11 >4.31 > 4.51   

คะแนนเฉลี่ย 100   
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แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) 

 
ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ 

(กิจกรรม) 
ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการ

งบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
-แนวปฏิบัติที่ดี 3 

เรื่อง 
 

3 เรื่อง 4.1 สนับสนุน
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรแห่ง
การเรยีนรู้และ 
Smart 
university 

โครงการการบริหาร
จัดการองค์กร การ
จัดการทำแผน การ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร คณะ
พยาบาลศาสตร์: 
 

1. ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ ี
2. จัดกิจกรรม

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
(K.M.) ร่วมกับ
คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การบริหาร 

3. จัดสิ่งแวดล้อมให้
บุคลากรไดร้ับการ
เพิ่มศักยภาพทำงาน
แบหลายมิติ มี
ความสุข สถานท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสุข 

 350,000      รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานบริหารองค์กรประจำปีงบประมาณ 2566  
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน 

คะแนนหลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

มุ่งสู่องค์กรการ
เรียนรูด้้วย
หลักธรรมาภิ
บาล 

บริหารคณะใหเ้ป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
และนำใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจดัการ 
     บุคลากรไดร้ับการ
เพิ่มสักยภาพทำงานแบ
หลายมติิ มีความสุข 
สถานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมความสุข 

แนวปฏิบัติที่ดี 3 เรื่อง   100 3 ร่าง 1 2 3 4 5  
รวม  100 5.00        
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แผนปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ (กิจกรรม) ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ แผนการ

งบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 

1 2 3 4 
- Green & 
Clean NURSE 
   

คะแนน
ranging  

4.1 สนับสนุน
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และ 
Smart 
university 

 

- กิจกรรม Green & 
Clean NURSE 
- กิจกรรมการ
รับประทานอาหาร
ร่วมกัน  
- กิจกรรม ออกแบบ 
coworking space 
NPRU  
 

 จัดสิ่งแวดล้อมให้
บุคลากรไดร้ับการ
เพิ่มศักยภาพ
ทำงานแบหลาย
มิติ มีความสุข 
สถานท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ความสุข 

 50,000 
 
 

 - √ √ √ รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร  

 
 

  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานบริหารองค์กรประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน 

คะแนนหลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

มุ่งสู่องค์กร
การเรยีนรู้
ด้วยหลัก
ธรรมาภิ
บาล 

- บุคลากรและนักศึกษา
มีความสามารถ
ทางด้านการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีดิจิทลั 

- บุคลากรไดร้ับการเพิ่ม
สักยภาพทำงานแบ
หลายมติิ มีความสุข 
สถานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมความสุข 

- Green & Clean NURSE 100 1 / ปี     1 5  
รวม     
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แผนปฏิบัติการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

(กิจกรรม) 
ค่าเป้าหมายของโครงการ 

2566 
งบประมาณ แผนการ

งบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 1 2 3 4 
- ร้อยละผลการใช้
จ่ายตามไตรมาส  
- วิเคราะห์
ประสิทธิภาพการ
ใช้จ่าย  
   

ไม่กว่าร้อยละ
80 ของค่า
เป้าหมายที่
กำหนดในแต่
ละไตรมาส 

 สนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้วย ระบบสารสนเทศ 
เพื่อให้ผู้บริหารตดัสินใจใน
การบริหารจัดการ 

โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
คณะพยาบาล
ศาสตร ์

- กำกับติดตาม
แผนการ
ดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
- การประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานในแต่
ละชุด 
- การแจ้งค่า
เป้าหมายและ
แผนงานกิจกรรม
ล่วงหน้าอย่าง
อย่าง 2 เดือน  

 250,000 
 

 / / / / รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร  

 
 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานแผนปฏิบัติการบริหารการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน 

คะแนนหลังถ่วง
น้ำหนัก 1 2 3 4 5 

มุ่งสู่องค์กร
การเรยีนรู้
ด้วยหลัก
ธรรมาภิ
บาล 

1. บริหารคณะให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ และนำใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจดัการ 
2. บุคลากรได้รับการเพิ่มสักยภาพ
ทำงานแบหลายมติิ มีความสุข 
สถานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสุข 

- ร้อยละผลการใช้
จ่ายตามไตรมาส  

50 70 
 

70 75 80 85 90 5  

- วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย  

50 1 / ปี มหาวิทยาลยัดำเนินการ 5  

คะแนนเฉลี่ย 100 5.00  
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แผนปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพ 
 
 
 
 

ประจำปีงบประมาณ 2566 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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พันธกิจที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์       
      มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ของแผน    

1. พัฒนาระบบการรับการตรวจประเมินคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ในทุกเกณฑ์มาตรฐาน  
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายปีงบประมาณ 
2566 

1.1 ระดับการประกันคุณภาพหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล (ASEAN University Network 
Quality Assurance: AUN-QA) 

ระดับ  3 

1.2 ระดับการประกันคุณภาพระดับคณะ  คน 4.68 
1.3 ระยะเวลาการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล ปี  5 
1.4 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 90 
1.5 KM เพ่ือเผยแพร่ เรื่อง    3   
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2564 -2570  
และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของ
คณะพยาบาล 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนงานประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัย
แห่งความสุข มีเสถียรภาพ
และบริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ผลิตบัณฑิตพยาบาลนัก
ปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์  
4.1 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
4.2 การประเมินคุณภาพระดับคณะ 
4.3 การพัฒนาหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล (AUN-QA) 
4.4 การจัดการความรู้ด้านวิชาการและวิจัย 
4.5 การเตรียมการเพื่อการรับรองสถาบันโดยสภา
การพยาบาล  
  
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
  พัฒนาระบบรับรองคุณภาพระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและระดับสถาบันจากสภาการพยาบาล 
 

1. คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 3 
2. คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ 
3. ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรได้รับการประกัน
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล (AUN-QA) 
4. มีKM ด้านวิจัยและวิชาการเพ่ือเผยแพร่ 
5. มีการเตรียมการตามแผนปฏิบัติการ 
ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาลในปีการศึกษา 
2566 ได้รับรองสถาบัน 5 ปี 

 
 
 



ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565) 
 

146 

แผนปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ งบประมาณไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 

1 2 3 4 
รับรองสถาบัน
โดยสภาการ
พยาบาล 

1. คณะฯมีระบบใน
การเตรียมการรับรอง
สถาบัน  
2. มีความพร้อมใน
การรับรองการตรวจ
ประเมิน โดยส่งเลม่
รายงานในเดือน
ตุลาคม 2565 
2. ได้รับการรับรอง
สถาบันในปีการศึกษา
2566 เป็นระยะเวลา 5 
ปี 

 4.1 สนับสนุน
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และ 
Smart 
university 

 

1. โครงการประกัน
คุณภาพ 

 1.คณะฯไดร้ับการ
ซ้อมตรวจประเมิน
จากผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายในเดือน
กรกฎาคม 2565 
2. ส่งรายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อรับ
การตรวจรับรอง
สถาบันโดยสภาการ
พยาบาลภายในเดือน
ตุลาคม 2565 

 50,000  ✓ ✓ ✓ ✓ คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
ผู้ช่วยคณบดีดูแล
งานด้านสมรรถนะ
บุคลากรและประกัน
คุณภาพ  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ที่ 4  มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 4  มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ 
(กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ งบประมาณไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 

1 2 3 4 
ผลการตรวจ
ประเมิน
ประกัน
คุณภาพระดับ
คณะ  
ระดับหลักสตูร
ตามเป้าหมาย   

ระดับคณะ 4.68 
ระดับหลักสตูร  3  

 4.1 สนับสนุน
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และ 
Smart 
university 

 

1. โครงการประกัน
คุณภาพ 

การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
ประกันคณุภาพ 
การมอบหมายตัวช้ีวัด
ให้มีผู้รับผิดชอบ  
กำกับติดตาม
ความก้าวหน้า  
สรุปรายงานผลการ
ดำเนินการจัดทำ
รายงาน 
ซ้อมตรวจรับการ
ประเมิน  
สรุปผลการประเมิน
ตามแผนการพัฒนา  

 10,000  ✓ ✓ ✓ ✓ คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
ผู้ช่วยคณบดีดูแล
งานด้านสมรรถนะ
บุคลากรและประกัน
คุณภาพ  

 
 
 


