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ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2566 ขึ้น เพ่ือประกอบการ 
ของบประมาณประจ าปี 2566 และเม่ือวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวน 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และทบทวนตัวชี้วัดเพ่ือปรับเปลี่ยนให้มุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านศาสตร์เขตเมือง 
สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมุ่งสู่การเป็นเลิศในกลุ่มที่ 5 ด้านกลุ่มผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ ตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  ซึ่งเน้นการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวิสัยทัศน์ “ผู้น าด้านศาสตร์เขตเมือง” และบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ 1) เป็นที่ ยอมรับ (acknowledgement) โดยพันธกิจในทุกด้านของมหาวิทยาลัย
ได้รับการยอมรับจากกรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศ  ๒) มีความ ยั่งยืน (sustainability) จากการที่
มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว บุคลากรมีคุณภาพมีความรักและผูกพันกับองค์กร และ 3) ได้รับการ 
ยกย่อง (admiration) นั่นคือ ผลงานของนักศึกษา บัณฑิต บุคลากร ส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่าย และสร้างสรรค์งานวิจัยด้านศาสตร์เขตเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริการด้านสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับของ

กรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือรองรับการ

พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  
โดยมีตัวบ่งชี้ที่จะประเมินในปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด 39 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ 

        แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก ากับการด าเนินงานของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย  จึงหวังว่าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ฉบับนี้ช่วยให้ส่วนงานและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

คณะผู้จัดท ำ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 

๑.1 ควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 ที่ระบุว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถตั้งมหาวิทยาลัยได้ นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2543 - 2547) จึงมี
แนวคิดเรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นทางเลือกใหม่ให้
นักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง ชุมชนเมือง สิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น สาขา
อนามัย สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร จึงถูกบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคม สาขาการศึกษา โครงการนี้ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้ในปี พ.ศ.  2549 
เพราะมีรายละเอียดที่ต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านในหลายประเด็น จึงได้รับการสานต่อจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในล าดับต่อมา คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (พ.ศ. 2547 - 2551) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2547 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Metropolitan University) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ และมีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นที่
ปรึกษาโครงการ ซึ่งทั้งสองท่านเห็นพ้องกันว่า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมีความจ าเป็นในสอง
ประเด็นหลัก คือ 1) เพ่ือความคล่องตัวในการผลิตบุคลากรสาขาขาดแคลน เช่น แพทย์และพยาบาล เพราะ
กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัดถึง 9 แห่ง และมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง ท าหน้าที่
ผลิตแพทย์และพยาบาลอยู่เดิม คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ด าเนินการเปิด
สอนหลักสูตรแพทยศาสตร์มาแล้ว 14 ปี อีกแห่งหนึ่ง คือ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เปิดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์มาแล้ว 51 ปี หากตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ก็พร้อมจะเป็นคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครทันที และ 
2) เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองใหญ่ที่มีปัญหามากมายที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์และวิจัย เพ่ือน า
ความรู้มาพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีมากกว่า 8 ล้านคน และแก้ปัญหากรุงเทพมหานคร  
การบริหารจัดการเมืองเพ่ือให้เป็นต้นแบบการแก้ปัญหาเมืองใหญ่ ดังค ากล่าวของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน 
“มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจะไม่ซ ้าซ้อนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่จะเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มุ่งผลิต
บุคลากรสาขาขาดแคลน และพัฒนาบุคลากร รวมทั งการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครในรูปเครือข่ายเชื่อมโยง
กับสถาบันอุดมศึกษาทั งในและนอกประเทศ” ระหว่างนี้ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแผนวิชาการ โครงสร้าง
กายภาพ การจัดองค์กรและการบริหารทรัพยากรโครงการและยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน
อนุกรรมการดังกล่าว ได้น าเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับ
หลักการร่างพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 โครงการนี้นับเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  

              ระหว่างนี้ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ จนเมื่อวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2553 พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 127 ตอนที่ 69 ก มีผลท าให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ
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ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์สืบจากนั้นมา  

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามมหาวิทยาลัยใหม่ว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ประกอบด้วย ๒ ส่วนงาน 
เริ่มแรก คือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และมี ๒ ส านักงาน คือ  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส านักงานอธิการบดี ต่อมาสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้ง
ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ได้มีมติให้จัดตั้งส่วนงานเพ่ิมขึ้นอีก ๒ ส่วนงาน คือ วิทยาลัย
พัฒนามหานครและวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๙๐ ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.  ๒๕60 ซึ่งลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓5 ตอนพิเศษ 47 ง ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕60 มีการเปลี่ยนวิทยาลัย
ชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง และเพ่ิมคณะใหม่ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ ท าให้มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 7 ส่วนงาน โดยแต่ละส่วนงานมีภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

 (๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการและ
สารบรรณ รวมทั้งสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัย งานตรวจสอบภายในและภาระหน้าที่อ่ืนตามที่สภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 (2) ส านักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล 
ธุรการ การเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทะเบียนนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์  
นิติการ การติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพ การส่งเสริมการวิจัย และการจัดท ารายงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม งานกิจการนักศึกษา ตลอดจนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทยและวัฒนธรรมองค์กร และภาระหน้าที่อ่ืน
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 (3) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทุกระดับ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ การวิจัย การให้บริการทางแพทย์ที่มีคุณภาพทั้งการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟู และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตลอดจนการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยม อันดีงามของไทย และวัฒนธรรม
องค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 (4) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และบุคลากรพยาบาล
อ่ืน ๆ การส่งเสริมสนับสนุน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตลอดจนการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทยและวัฒนธรรม
องค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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(5) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานครและเมืองการวิจัยและ
สร้าง เครือข่ายภาคีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานเอนเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาเมืองและมหานคร 
การจัดระบบการรวบรวมภูมิปัญญาและประสบการณ์ของปราชญ์ท้องถิ่นจัดท าเป็นคลังความรู้มหานครและ
เมือง การให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการให้บริการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานอ่ืน ตลอดจนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา 
ค่านิยมอันดีงามของไทย และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

     (6) วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการ สายวิชาชีพ และฝึกอบรม ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาคมเมือง เพ่ือพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมือง การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมร่วมกับกรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานอ่ืน ตลอดจนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา 
ค่านิยมอันดีงามของไทย และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

     (7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาทั่วไป การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตและ
บุคลากรในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ การวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตลอดจนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทย และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง
ภาระหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

๑.2 ภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ก าหนดให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการ การวิจัย สร้างและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการแพทย์ 
การสาธารณสุข  การบริหารจัดการเขตเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนามหานคร การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และกีฬา โดยค านึงถึงประสบการณ์
และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ดังกล่าว ในมาตรา 7 ได้ก าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และน าความรู้นั้นไปใช้
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ 

(๒) ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนความ
ร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อสังคมและมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(๓) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขา โดยเน้นทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง 
(๔) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเมือง ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนามหานคร 
(๕) ให้โอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเขตเมืองโดยยึดหลักความเสมอภาค 
(๖) บริการทางวิชาการและร่วมมือกับชุมชนในการฝึกและพัฒนาอาชีพ 
(๗) ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และกีฬา 
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เป็น  พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตามแบบของกรุงเทพมหานคร   

ด้านบน    เป็นค าอักษรภาษาบาลี ค าว่า “วิชฺชา อุปฺปตต  เสฏ̣ฐา” 
             แปลว่า “การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าเกิดสิ่งใด ๆ” 

ด้านล่าง    เป็นอักษรไทย ค าว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” 

 

 

 

 (๘) ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพให้
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
 
๑.3  ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่ำนิยมองค์กร 

ปรัชญำ      “วิชชฺา อุปฺปตต  เสฏฐา  (วิชชา อุปปะตะตัง เสฏฐา)” 
          หมายความว่า  การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าเกิดสิ่งใด ๆ 

     ปณิธำน           ภูมิปัญญาแห่งเมือง 
     วิสัยทัศน์          ผู้น าด้านศาสตร์เขตเมือง 
     พันธกิจ           จัดการศึกษา สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ให้บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีต่อบสนองต่อความต้องการของกรุงเทพมหานคร
และประเทศ 

     อัตลักษณ์         จิตสาธารณะ 
     เอกลักษณ์        ผู้น าด้านศาสตร์เขตเมือง   
     ค่ำนิยมองค์กร    N M U – V I P 

 N: Networking for Societal contribution หมายถึง สร้างเครอืข่ายเพ่ือการท าประโยชน์ให้สังคม 
 M: Management by Fact หมายถึง การบริหารงานด้วยข้อมูลจริง 
 U: Ultimate Goal for Customers หมายถึง การมุ่งเน้นความส าเร็จต่อลูกค้า (ผู้รับบริการ) 
 V: Visionary Leadership หมายถึง การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
 I: Managing for Innovation หมายถึง การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 
               P: Valuing People หมายถึง การให้ความส าคัญกับบุคลากร 

 

1.4  สัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 

                     1)  ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย  
   

 

 

 

 

                     ๒)  สีประจ ามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวเข้ม 

                     ๓)  ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย คือ ต้นโมกหลวง  

 

 

̣ 

ดอกโมกหลวง 
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คณบด ี
คณะพยำบำลศำสตร์

เกื้อกำรณุย ์

๑.5  โครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 

1.5.1 แผนภูมิองค์กร (Organization chart)  

๑.5.๒  แผนภูมิกำรบริหำรองค์กร (Administration Chart) 

อธิกำรบดี 

ผู้อ ำนวยกำร 
วิทยำลัย 

พัฒนำมหำนคร 

ผู้อ ำนวยกำร
วิทยำลัยพัฒนำ 

ชุมชนเมือง 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
รองอธิกำรบดี 

สภำมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 

ส ำนักงำน 
สภำมหำวิทยำลัย 

ส ำนักงำน 
อธิกำรบดี 

คณะแพทยศำสตร์ 
วชริพยำบำล 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
เกื้อกำรุณย์ 

วิทยำลัย 
พัฒนำมหำนคร 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภำพ 

วิทยำลัยพัฒนำ 
ชุมชนเมือง 

คณบด ี
คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีสุขภำพ 

คณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

วชิรพยำบำล 

หัวหน้ำส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

หัวหน้ำส ำนักงำน 
สภำมหำวิทยำลัย 
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๑.๖ ข้อมูลบุคลำกร 
           1.6.1 ข้อมูลบุคลำกร ทั้งหมด 3,968 คน จากกรอบอัตราก าลังทั้งหมด 4,605 คน จ าแนก ดังนี้ (ณ 1 ตุลาคม 65) 

ประเภทบุคลำกร 
มหำวิทยำลัย 

(9) 
สนภ. 
 (8) 

สนธ 
(114) 

พวช. 
(4,046) 

พกร. 
(241) 

วพม. 
(50) 

วชม. 
(49) 

วทส. 
(88) 

รวม 
(4,605) 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 
- ประเภทวิชาการ 
อาจารย ์ - - - 328 74 15 18 49 484 
อาจารย์ผู้ชว่ย - - - - 27 - - 5 32 
- ประเภทสนบัสนุน - 5 89 2,253 78 17 11 22 2,475 
- *ประเภทบริหาร 8 3 12 10 5 2 2 2 44 
ข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร
สำมัญ 

- - - 178 2 - - - 180 

ข้ำรำชกำรกรุงเทพใน
สถำบันอุดมศึกษำ 

- - - 6 - - - - 6 

ลูกจ้ำงประจ ำ
กรุงเทพมหำนคร 

- - - 377 30 - - - 407 

พนักงานมหาวทิยาลัย 
(จ้างจากเงินรายได้) 
(389) 

- - - 340 - - - - 340 

รวม 8 8 100 3,492 216 34 31 78 3,968 
อัตรำว่ำง 1 - 13 554 25 16 18 10 637 

หมายเหตุ       (   )  :  กรอบอัตราท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
* บริหาร  :  อธิการบดี รองอธิการบดี (จากบุคคลภายนอก) ผู้ช่วยอธิการบดี

        (จากบุคคลภายนอก) หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าฝ่าย (ไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง) 
  ** ประเภทวิชาการ : นับรวมอธิการบดี คณบดีคณะแพทย์ฯ และคณบดีคณะพยาบาลฯ 

      1.6.2 ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณวุฒ ิและจ ำนวนอำจำรย์ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 15.26 15.71 16.59 24.20 40.70 37.26 37.50 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 65.24 68.64 69.58 70.70 73.67 76.65 75.15 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (คน) 380 420 434 471 465 467 496 
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1.7 หลักสูตรที่เปิดสอนและจ ำนวนนักศึกษำ ปีการศกึษา 2562 - 2565 ดังนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 65)  

คณะ/วิทยำลัย หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำทุกชั้น/ปีกำรศึกษำ 

2562 2563 2564 2565 
คณะแพทยศาสตร ์
วชิรพยาบาล 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 523 537 556 564 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค 71 103 141 132 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏบิัติการฉุกเฉิน
การแพทย์  

120 119 127 124 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 

- - - 14 

คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ 

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 844 853 885 909 
2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 11 17 25 29 

วิทยาลัยพัฒนา 
มหานคร 

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและ
จัดการเมือง  

18 18 29 19 

2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริการธุรกิจ
การบิน

10 24 32 47 

3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร
จัดการเมือง

0 7 26 37 

วิทยาลัยพัฒนา
ชุมชนเมือง 

1. อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั
(ปิดการรับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา 2562) 

5 ปิดหลักสูตร 

2. อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง
(ปิดการรับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และเทียบโอนไป

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) 

17 ปิดหลักสูตร 

3. การจัดการบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ
ทรัพยากรอาคาร

3 25 27 32 

4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

31 40 48 45 

5. เทคโนโลยบีัณฑิต กลุ่มวชิาเอกซ่อมบ ารุงระบบราง
และซ่อมบ ารุงทรัพยากรอาคาร 

42 66 80 103 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

1. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอาชวีอนามยั
  และความปลอดภัยในสถานพยาบาล 

60 98 139 150 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด

76 119 158 161 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ
สาธารณภัย

23 48 76 97 

รวมทั้งหมด 1,854 2,074 2,349 2,463 
หมำยเหตุ  ปีการศึกษา 2565 ปริญญาตรี 2,401 คน ปรญิญาโท 62 คน ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 
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1.8 กำรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 

สำขำ/อนุสำขำ (ปีที่จบหลักสูตร) 
จ ำนวนที่ได้รบั

อนุมตัิจำกแพทย
สภำ (คน) 

ปีงบประมำณ 65 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมประจ ำปี 

256๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 

๑ สาขากุมารเวชศาสตร์ (๓) 8 8 8 8 8 8 

๒ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (๓) 12 12 12 12 12 12 

๓ อนุสาขาเวชบ าบัดวิกฤต (๒) 3 - - - - - 

๔ สาขาจักษุวิทยา (๓) 4 2 2 4 4 4 

๕ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (ก) (แพทย์ประจ าบ้าน) (๓) 7 3 5 - 3 6 

6 อนุสาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (2) 1 - - - 1 1 

7 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (๔) 5 3 5 5 5 5 

8 สาขาประสาทศลัยศาสตร์ (๕) 2 1 2 2 2 2 

9 สาขาศัลยศาสตรต์กแต่ง (๕) 2 1 1 3 3 2 

10 สาขาศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา (๔) 2 2 2 2 2 2 

๑1 สาขาสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา (๓) 8 8 8 8 2 7 

๑2 อนุสาขามะเร็งวิทยานรเีวช (๒) 2 - 2 1 2 - 

๑3 สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (๓) 4 4 4 4 4 3 

๑4 สาขาออร์โธปดิิกส์ (๔) 9 6 6 6 8 9 

๑5 สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป (๓) 18 16 16 18 18 18 

๑6 สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (๔) 1 - - 1 2 - 

๑7 สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด (๓) - - - 1 - - 

๑8 สาขาประสาทวิทยา (๓) 3 2 2 1 4 - 

๑9 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรมูาติช่ัน (๒) 1 1 - 1 1 1 

20 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่และเมตบอลสิม (๒) 2 1 2 2 2 2 

๒1 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (๒) 3 3 3 3 3 3 

๒2 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (๒) 2 2 2 2 2 2 

๒3 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด (๒) 5 4 2 4 5 4 
๒4 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคตดิเช้ือ (๒) - - - - - - 
๒5 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและระบบ

ภาวะวิกฤตระบบการหายใจ (๒) 
1 1 1 1 1 1 

๒6 อนุสาขาหตัถการปฏิบัตริักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (๒) - - - - - - 
๒๗ สาขาวิสญัญีวิทยา (๕)  (เปดิใหม่ปี 63) 3 - - 3 2 3 
28 อนุสาขาศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญแ่ละทวารหนัก (2) 3 - - - - 2 

รวมสาขาที่เปดิ 111 26 26 27 26 28 

รวมผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประจ ำป ี 82 ๘7 92 95 97 
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1.9 งบประมำณด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  

ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครที่จัดสรรเป็นรายปี ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็น
เงินทั้งสิ้น 2,948,113,800 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล เป็นเงิน 234,791,500 บาท  เงินรายได้ส่วนงาน จ านวน 3,250,262,000 บาท และเงินกองทุนมหาวิทยาลัย 
จ านวน 68,565,700 บาท รวมทั้งหมด 6,501,733,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 รายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนงำน 
เงินอุดหนุน

กรุงเทพมหำนคร 
เงินอุดหนุนรัฐบำล เงินรำยได้ 

กองทุน
มหำวิทยำลัย 

รวม 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 6,195,800 - 900,000 3,573,900 10,669,700 
ส านักงานอธิการบดี 147,888,000 - 50,300,000 39,041,800 237,229,800 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 2,555,600,800 198,160,000 3,105,000,000 - 5,858,760,800 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 131,285,900 36,631,500 61,532,000 - 229,449,400 
วิทยาลัยพัฒนามหานคร 21,894,400 - 5,666,000 1,450,000 29,010,400 
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 43,733,700 - 4,864,000 24,000,000 72,597,700 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 41,515,200 - 22,000,000 500,000 64,015,200 

รวมทั้งหมด 2,948,113,800 234,791,500 3,250,262,000 68,565,700 6,501,733,000 
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จ ำแนกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในแต่ละยุทธศำสตร์  ตำมที่มำของงบด ำเนินกำร รำยละเอียด ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ 
เงินอุดหนุน

กรุงเทพมหำนคร 
เงินอุดหนุน

รัฐบำล 
เงินรำยได้ 

กองทุน
มหำวิทยำลัย 

รวมงบประมำณ
แต่ละยุทธศำสตร์ 

ร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพเพื่อสร้ำง
บัณฑิตที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกรุงเทพมหำนคร 
สังคม และประเทศ 

345,710,298 177,191,600 84,140,650 15,833,100 622,875,648 9.58 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงสรรค์งำนวิจัยด้ำน
ศำสตร์เขตเมือง 

111,127,579 114,200 21,729,499 - 132,971,278 2.05 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำร
บริกำรด้ำนสุขภำพให้เป็นที่ยอมรับของกรุงเทพมหำนคร 
สังคม และประเทศชำติ 

1,164,623,330      1,300,000  2,534,717,273  10,100,000  3,710,740,603 57.07 

3.1 บริการวิชาการแก่สังคม 83,337,658 300,000 7,564,278 10,100,000 101,301,936 1.56 
3.2 บริการโรงพยาบาล 1,081,285,672 1,000,000 2,527,152,995 0 3,609,438,667 55.52 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
และกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นของมหำวิทยำลัยเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

29,141,193 204,200 2,731,028 43,200 32,119,621 0.49 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืน 

1,297,511,400 55,981,500 606,943,550 42,589,400 2,003,025,850 30.81 

    5.1 ทรัพยากรบุคคล 114,062,500 1,650,000 192,602,500 5,837,600 314,152,600 4.83 
    5.2 อาคารสถานที่ 1,065,236,300 40,438,580 88,593,700 27,000,000  1,221,268,580 18.78 
    5.3 บริหารทั่วไป   118,212,600    13,892,920     325,747,350   9,751,800  467,604,670 7.19 

รวมทั้งหมด 2,948,113,800 234,791,500  3,250,262,000  68,565,700  6,501,733,000 100.00 
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บทที่  2 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 

2.1  กรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕66 

          (1) ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์และตัวบ่งชี้ ยึดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
      (2) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)  

              (3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร   
 (4) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (SWOT 

ANALYSIS) และการวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

2.2 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

 ขั้นตอนที่ ๑ กำรจัดท ำ “ร่ำง” แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖6 เพ่ือประกอบค าเสนอขอตั้งประมาณ 

ส่วนงานพิจารณาและก าหนดโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

และส่งกลับให้มหาวิทยาลัย 

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ เพ่ือจัดท า
“ร่าง” แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566  

ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้  
ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2565

น าเสนอ “ร่าง” แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
พร้อมการเสนอขอพิจารณางบประมาณต่อ

สภามหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานคร  

ทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเร่งด่วน
ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่  12 นโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๓  -  ๒ ๕ ๗ ๐  แ ผ น พั ฒ น า
กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
- นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี พ.ศ. 
2564 - 2567) ไตรมาสที่ 1 - 3  
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2564  
- กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 กลุ่มท่ี 5 ด้านกลุ่มผลิตและพัฒนา
บุคลากร วิชาชีพและสาขาจ าเพาะ  
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
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จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ฉบับสมบูรณ์ ให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสภากรุงเทพมหานคร และงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ 

(เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้ส่วนงาน และเงินกองทุนมหาวิทยาลัย) 

ขั้นตอนที่ ๒  ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
  

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ  

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์แผนฯ ผ่าน NMU Communication System ถึงทุกส่วนงาน 
บุคลากรทุกระดับ รวมถึงนักศึกษาและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

   1. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ทั้งรายตัวบ่งชี้ในแต่ละยุทธศาสตร์ และรายโครงการทุกไตรมาส  โดย 
         - ส่วนงาน ก ากับ ติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบ รายงานต่อมหาวิทยาลัย 
ผ่านทางเลขานุการของคณะกรรมการระบบปฏิบัติการหลัก และฝ่ายยุทธศาสตร์ สนธ.   
        - ระบบปฏิบัติการหลักติดตามผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือน รวมทั้งประเด็น
ความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ ที่อาจท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
การประชุมทุกเดือน  
   2. ทุกไตรมาสและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  คณะกรรมการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ติดตามและสรุป 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 
 

สิ้นปีงบประมาณ 2566 จะน าผลการด าเนินงานมาทบทวน และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2567 ต่อไป 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร 
และผู้รับผิดชอบระบบปฏิบัติการหลัก 

1. ส่วนงานต่าง ๆ น าแผนปฏบิัติการประจ าปี 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไปใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน และถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในระดับต่าง ๆ เช่น 
ภาควิชา ฝ่าย ฯลฯ 
2. ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการในคณะกรรมการของระบบปฏิบัติการหลักต่าง ๆ  
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บทที่ 3 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕66 

3.1  ยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕66 

ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕66 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเ พ่ือสร้ างบัณฑิตที่ สอดคล้องกับความต้องการของ

กรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายและสร้างสรรค์งานวิจัยด้านศาสตร์เขตเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริการด้านสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับของ
กรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือรองรับการพัฒนา 

  มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรจัดกำรศึกษำที่มคีุณภำพเพื่อสร้ำงบัณฑิตที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ

กรุงเทพมหำนคร สังคม และประเทศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของกรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๑.1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปีกำรศึกษำ 2565) 

1. พัฒนาระบบ ปฏิบัติการงาน
กิจการนักศึกษาให้มีความ
เชื่อมโยงในทุกระบบ  
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาที่เพ่ิมพูนทักษะใน 
การด ารงชีวิต และเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ 

1. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 –
3 ที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ CEFR อยู่ในระดับ B ๑   

ร้อยละ 40 

2. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภายในแผนการศึกษาที่ก าหนด 

ร้อยละ ≥ 90 

3. อัตราการลาออกของนักศึกษาเพ่ือไปศึกษาใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

ร้อยละ ≤ ๓ 

4. ค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่
๒๑ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คะแนน - 

5. ค่าคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย 

คะแนน ≥3.80 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  1.2  อาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา มีศักยภาพเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทีส่นับสนุนการจัดการศึกษา 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปีกำรศึกษำ 2565) 

1. การจัดอบรมหลักสตูร
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเรียน
การสอน  
  1.1 อาจารย ์
  1.2 บุคลากรกลุ่มสนับสนนุ 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
รายบุคคล (Individual 
Development Plan)  
๓. การประเมินความพึงพอใจ
การสอนของอาจารย ์
4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ตามเกณฑ์ NMU - PSF 
(Professional Standards 
Framework) 

6. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาที่ส่งเสริมต่อ
การเรียนการสอนทั้งทางด้านวิชาการและทางวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 10 ชม./คน/ปี 

ร้อยละ 70 

7. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการสอนของอาจารย์  

คะแนน ≥3.70 

8. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านมาตรฐาน PSF ใน
ระดับท่ี 2 

ร้อยละ - 

9. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(ปีงบ 

ประมาณ)

40 
(ปีงบประมาณ 66)
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรจัดกำรศึกษำที่มคีุณภำพเพื่อสร้ำงบัณฑิตที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ

กรุงเทพมหำนคร สังคม และประเทศ (ต่อ) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.3 ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษามีความเหมาะสม เพียงพอและพร้อมใช้  
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
 (ปีกำรศึกษำ 2565) 

๑. การจัดตั้งหน่วยเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
๒. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
(NMU Learning Facilitator 
Center: NMU-LFC) 
3. การพัฒนาระบบบัญชี พัสดุ 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

10. จ านวนบทเรยีน online ทีส่ามารถเผยแพร่ผา่น
ระบบ NMU MOOC 

บทเรียน - 

11. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการศึกษาของนักศึกษาและ
อาจารย์ 

คะแนน ≥3.70 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.๔ ศิษย์เก่าได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ 1.๔.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนศิษย์เก่า 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย  
(ปีกำรศึกษำ 2565) 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
และช่องทางการสื่อสารศิษย์
เก่าให้มีประสิทธิภาพ  
2. การพัฒนาช่องทางการ
สนับสนุนและพัฒนาส าหรับ
ศิษย์เก่า 

12. จ านวนศิษย์เก่าที่เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมหรือ
ใช้บริการของมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมข้ึนต่อปี 

ร้อยละ ๗.๕ 

13. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อช่องทางการ
สนับสนุน 

คะแนน ≥3.70 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  
พัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงสรรค์งำนวิจัยด้ำนศำสตรเ์ขตเมือง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร 
สังคมและประเทศชาติ  
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย  
(ปีปฏิทิน 2565) 

1. การจัดตั้ง target research 
interested group (TRIG) ที่เนน้
ด้านการพัฒนาศาสตร์เขตเมือง 
2. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และนักวิจัยด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

14. ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นผู้วิจัยหลักของ
โครงการงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ผ่านการอนุมัติใน
แต่ละปี 

ร้อยละ 
(ปีงบ 

ประมาณ) 

25 
(ปีงบประมาณ 66) 

15. จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่ต่อยอดเป็น
นวัตกรรมสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ 

เรื่อง > 1 

 

กลยุทธ์ที่ ๒.1.2 การพัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย  
(ปีปฏิทิน 2565) 

1. พัฒนาระบบสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม  
๒. พัฒนาระบบ URMS  
ของมหาวิทยาลยัเพ่ือให้เชื่อมโยง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

16. จ านวนเงินทุนวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  
เฉลี่ยต่อคนต่อปี  

บาท 
(ปีงบ 

ประมาณ) 

>45,000 
(ปีงบประมาณ 66) 

17. จ านวนผลงานวิจัยตามเกณฑ์ กพอ.  
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

เรื่อง 150 
 

18. จ านวนนวัตกรรมที่เข้าสู่การจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือนวัตกรรมเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 

เรื่อง 3 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 
พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำรบริกำรด้ำนสุขภำพให้เป็นที่ยอมรับของ

กรุงเทพมหำนคร สังคม และประเทศชำติ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นที่ยอมรับของกรุงเทพมหานคร ชุมชน สังคม และองค์กรภายนอก 
กลยุทธ์ 3.๑.1 การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปีงบประมำณ 2566) 

๑. การจัดท าโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่มีประโยชน์
และมีส่วนสนับสนุนในการสร้าง
ความยั่งยืนต่อชุมชน/สังคม/
องค์กร  
๒. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานใน
ระดับชาติ/นานาชาติ  
๓. การประชาสัมพันธ์โครงการ
บริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
4. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
ห้องทดสอบตามมาตรฐาน ISO 
17025  
5. กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

19. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มี
ส่วนสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนต่อชุมชน/
สังคม/องค์กรภายนอก  

โครงการ ๒๐ 

20. ร้อยละของรายรับจากการให้บริการแก่
สังคมท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี  

ร้อยละ ๓ 

21. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง
จากองค์กรก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตร ๓๖ 

22. ร้อยละของความก้าวหน้าในการขอรับรอง
ห้องปฏิบัติการของบริษัทวชิระแลปเพ่ือสังคม
ตามมาตรฐาน ISO 17025  

ร้อยละ 75 

23. ค่าคะแนนเฉลี่ยความความพึงพอใจของ
ประชาชนในชุมชนเป้าหมายต่อการสนับสนุน
ชุมชนของมหาวิทยาลัย  

คะแนน 4.00 

24. จ านวนกิจกรรมที่เป็นต้นแบบของการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในเขตเมือง  

จ านวน
กิจกรรม 

 

2 

25. จ านวนกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในแต่ละปี 

จ านวน
กิจกรรม 
(สะสม) 

2 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 
พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำรบริกำรด้ำนสุขภำพให้เป็นที่ยอมรับของ

กรุงเทพมหำนคร สังคม และประเทศชำติ (ต่อ) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.2 การให้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้มาตรฐานและอยูใ่นระดับชั้นน าของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 การพัฒนาระบบการให้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลตามมาตรฐาน Advanced HA 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปงีบประมำณ 2566) 

๑. โครงการ Advanced Care  26. CMI (case mixed index) ของผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นต่อปี 

หน่วย 0.05 
 

๒. โครงการพัฒนาและรับรอง
รายโรคด้านเวชศาสตร์เขตเมือง 
 

27. จ านวนโรคหรือกลุ่มโรคที่ผ่านการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ DSC (disease-specific 
certification)  

จ านวน
โรค 

2 

3. โครงการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน 
Advanced HA 

28. โรงพยาบาลได้รับการต่ออายุการรับรอง
กระบวนการ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
Advanced HA   

ผ่าน -  

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   
กำรทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นของมหำวิทยำลัย

เป็นที่ยอมรับของสังคม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 การทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 การพัฒนาระบบทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปีงบประมำณ 2566) 

1. โครงการเรียนรู้พหวุัฒนธรรม
รอบรั้วมหาวิทยาลัย 
 

29. ร้อยละของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
 

ร้อยละ ปีฐาน 

30. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 

คะแนน ≥3.51 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5   
กำรบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อรองรับกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.1 การบริหารจัดการในทุกระดับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 5.1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปีงบประมำณ 2566) 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส 

31. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คะแนน ≥85 

32. คะแนนเฉลี่ยของการประเมิน 
ธรรมาภิบาล ผู้บริหารทุกระดับ (หัวหน้าส่วนงาน/
หัวหน้าหน่วยงาน) 

คะแนน ≥ 3.61 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 5.2.1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปีงบประมำณ 2566) 

1. การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. โครงการออกแบบระบบ
บริหารงานบุคคลอย่างครบวงจร 

33. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
ผู้รับผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เข้า
รับบริการจากหน่วยงานของทุกส่วนงาน 

คะแนน ≥ 4.50 

๓4. คะแนนเฉลี่ยความผูกพันองค์กรของบุคลากร คะแนน ≥ 4.00 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.3 อาคารสถานที่มีความเพียงพอมีความปลอดภัยได้มาตรฐานและพร้อมรองรับในทุกพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่ 5.3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปีงบประมำณ 2566) 

1. การด าเนินงานตามแผน
แม่บทด้านอาคารสถานที่ 
2. การตรวจสอบและซ่อมบ ารุง
เชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) 
3. การพัฒนาระบบควบคุมและ
จัดการความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ 

35. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ ๘๐ 

36. ร้อยละของอาคาร/ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
ตรวจสอบ ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 80 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.4 การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
กลยุทธ์ที่ 5.4.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปีงบประมำณ 2566) 

1. โครงการพัฒนาตามแผนแม่บท
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

37. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนแม่บท
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ร้อยละ 60 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.5 ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุได้มาตรฐานและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 5.5.1 การพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปีงบประมำณ 2566) 

1. ลดระยะเวลาการด าเนินการใน
แต่ละข้ันตอน (ก าหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาด าเนินงานขั้นต่ า) 
2. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร
แบบรวมศูนย์ ให้มีอ านาจต่อรองเพ่ือ
ประหยัดงบประมาณ และบริหาร
จัดการคลังวัสดุโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. จัดท าแผนพัฒนาการจัดหารายได้
ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

38. อัตราการเบิกจ่ายเงินให้กบัผู้ส่งมอบภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 
 

ร้อยละ ≥90 

39. อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีจากกรุงเทพมหานคร (เทียบกับ
หน่วยงานอื่นของกทม.) 
 

ร้อยละ ≥90 

40. ร้อยละของรายได้มหาวิทยาลัยที่เพ่ิมขึ้นใน
แต่ละปี 

ร้อยละ 2 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ปลอดภัย และรองรับในทุกพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่ 5.6.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถสนับสนุนและ
เชื่อมโยงการด าเนินงานในทุกพันธกิจ 

แผนงำน/กิจกรรม Leading KPI 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปีงบประมำณ 2566) 

1 .  กา ร พัฒนาตามแผนแม่ บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

41. จ านวนครั้งของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ท าให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้  

ครั้ง 
 

0 

42. ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ 75 

2. การจัดเตรียมสารสนเทศรองรับ
การประเมินการจัดล าดับ
มหาวิทยาลัย 

43. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/
แผนงานจัดเตรียมสารสนเทศรองรับการ
ประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 75 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

44. อัตราการเข้าเยี่ยมชมสื่อประชาสัมพันธ์ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
จากภายนอกที่เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 20 
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3.3  ตำรำงโครงกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

 33,623,600      5,379,700  35,705,200  58,250,000  132,958,500 ทุกส่วนงาน

       4,436,600        4,211,300        5,858,000      15,800,000        30,305,900 ทุกส่วนงาน

P1-01 ค่าใช้จ่ายในการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช ประจ าปีการศึกษา 2564

1.1 1.1.1 3,000,000        -   -   -            3,000,000 สนธ.

P1-02 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช

1.3 1.3.1 -   -   -      15,000,000        15,000,000 สนธ.

P1-03 ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 1.1 1.1.1            436,000 -   -   -               436,000 สนธ.

P1-04 โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1.1 1.1.1 -   -              400,000 -               400,000 สนธ.

P1-05 โครงการกิจการนักศึกษา 1.1 1.1.1 -   -              400,000 -               400,000 สนธ.

P1-06 โครงการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1.2 1.2.1 -   -              107,400 -               107,400 สนธ.

P1-07 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐาน TQA 1.2 1.2.1 -   -   -              300,000             300,000 สนธ.

P1-08 โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ และสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศและ

ต่างประเทศ

1.1 1.1.1 -   -   -              500,000             500,000 สนธ.

P1-09 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 1.1 1.1.1 -           1,330,000 645,000           -            1,975,000 พวช.

P1-10 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่นักศึกษาใหม่ 1.1 1.1.1 -              404,400 - -               404,400 พกร.

P1-11 โครงการปัจฉิมนิเทศ 1.1 1.1.1 -              473,100 - -               473,100 พกร.

P1-12 โครงการกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 33 1.1 1.1.1 -              444,200 - -               444,200 พกร.

P1-13 โครงการก้าวสู่ครอบครัวคุณภาพในสังคมเมืองกับ NMU 1.1 1.1.1 -               52,900 - -                52,900 พกร.

P1-14 โครงการสัมมนาเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล 1.1 1.1.1 -              334,100 - -               334,100 พกร.

P1-15 โครงการเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพส าหรับนักศึกษา 1.1 1.1.1 -               66,700 - -                66,700 พกร.

P1-16 โครงการศึกษางานห้องผ่าตัดจากสถานการณ์จริง 1.1 1.1.1 -               36,000 - -                36,000 พกร.

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ยุทธศาสตร์/โครงการ
เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

เงินอุดหนุน

กรุงเทพมหานคร
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย

เงินกองทุน

มหาวิทยาลัย
รวม

ไตรมาส 1 - 4
ผู้รับผิดชอบ

รวมทุกยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศ

รวมท้ังหมดยุทธศาสตร์ท่ี 1
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ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
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ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
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ค.
ก.

ย.

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ยุทธศาสตร์/โครงการ
เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

เงินอุดหนุน

กรุงเทพมหานคร
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย

เงินกองทุน

มหาวิทยาลัย
รวม

ไตรมาส 1 - 4
ผู้รับผิดชอบ

P1-17 โครงการจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ัน 1

1.1 1.1.1 -              255,900 - -               255,900 พกร.

P1-18 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ี

เล้ียง

1.1 1.1.1 -               90,300 - -                90,300 พกร.

P1-19 โครงการพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันศตวรรษท่ี 21 1.1 1.1.1 -               50,000 -   -                50,000 พกร.

P1-20 โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย 1.1 1.1.1 -   -              400,000 -               400,000 พกร.

P1-21 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 1.1 1.1.1 -   -              125,600 -               125,600 พกร.

P1-22 โครงการประกวด Best Simulation Award 1.1 1.1.1 -   -               23,000 -                23,000 พกร.

P1-23 โครงการบันไดก้าวสู่ความส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 1.1 1.1.1 -   -              139,000 -               139,000 พกร.

P1-24 โครงการพัฒนาคุณลักษณะแห่งการุณย์นักศึกษา 1.1 1.1.1 -              275,400 -   -               275,400 พกร.

P1-25 โครงการกิจกรรมนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

เก้ือการุณย์

1.1 1.1.1 -               50,000 -   -                50,000 พกร.

P1-26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 1.1 1.1.1 -              106,000 -   -               106,000 พกร.

P1-27 โครงการส่งเสริมการสร้างพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการ

เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ใน

รายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล

1.1 1.1.1 -              112,800 -   -               112,800 พกร.

P1-28 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัย

ชุมชนกับการบริการวิชาการแก่สังคม

1.1 1.1.1 -               50,000 -   -                50,000 พกร.

P1-29 โครงการให้การปรึกษาและการเฝ้าระวังสุขภาพจิตของ

นักศึกษาพยาบาล

1.1 1.1.1             79,500 -   -                79,500 พกร.

P1-30 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1.1 1.1.1 -   -              350,000 -               350,000 วพม.

P1-31 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 1.1 1.1.1 -   -              150,000 -               150,000 วชม.

P1-32 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและการวางแผนการดูแลเด็กใน

ชุมชนด้านอาหาร-สมองเด็กปฐมวัย "สรรค์สร้างของให้น้องเล่น"

1.1 1.1.1 -   -               30,000 -                30,000 วชม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศ (ต่อ)
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ยุทธศาสตร์/โครงการ
เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

เงินอุดหนุน

กรุงเทพมหานคร
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย

เงินกองทุน

มหาวิทยาลัย
รวม

ไตรมาส 1 - 4
ผู้รับผิดชอบ

P1-33 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1.1 1.1.1 -   -              288,000 -               288,000 วชม.

P1-34 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General

 Education) และหมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science)

1.1 1.1.1         1,000,600 -   -   -            1,000,600 วทส.

P1-35 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 1.1 1.1.1 -   -              700,000 -               700,000 วทส.

P1-36 โครงการพัฒนาสานสัมพันธ์ศิษย์และอาจารย์ 1.1,1.2 1.1.1,.

1.2.1
-   -              300,000 -               300,000 วทส.

P1-37 โครงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับสถาบันในประเทศ

และต่างประเทศ

1.1 1.1.1 -   -           1,000,000 -            1,000,000 วทส.

P1-38 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย 1.2 1.2.1 -   -              700,000 -               700,000 วทส.

P1-39 โครงการติดตามประเมินคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต 1.1 1.1.1 -   -              100,000 -               100,000 วทส.

     16,887,000          114,200        9,500,000 -          26,501,200 ทุกส่วนงาน

P2-40 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2.1,2.2 2.1.1 ,

2.1.2
   16,887,000 -   -   -          16,887,000 สนธ.

P2-41 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สกสว.) 2.1,2.2 2.1.1 ,

2.1.2
-   -           9,500,000 -            9,500,000 สนธ.

P2-42 โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย เพ่ือสร้างการ

ปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) กับหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

2.1,2.2 2.1.1 ,

2.1.2
-              114,200 -   -               114,200 พกร.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเครือข่ายและสร้างสรรค์งานวิจัยด้านศาสตร์เขตเมือง

รวมท้ังหมดยุทธศาสตร์ท่ี 2
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ยุทธศาสตร์/โครงการ
เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

เงินอุดหนุน

กรุงเทพมหานคร
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย

เงินกองทุน

มหาวิทยาลัย
รวม

ไตรมาส 1 - 4
ผู้รับผิดชอบ

     12,300,000          300,000        4,671,000      10,000,000        27,271,000 ทุกส่วนงาน

P3-43 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้น าเมือง 3.1 3.1.1         6,000,000 -           2,000,000 -            8,000,000 สนธ.

P3-44 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร 3.1 3.1.1         6,000,000 -           2,000,000 -            8,000,000 สนธ.

P3-45 โครงการประชุมวิชาการ ประจ าปี 2566 3.1 3.1.1 -   -              400,000 -               400,000 สนธ.

P3-46 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจ าปี 2566 3.1 3.1.1            300,000 -   -   -               300,000 พวช.

P3-47 โครงการบริการวิชาการ 3.1 3.1.1 -   -              200,000 -               200,000 พวช.

P3-48 โครงการสุขภาพคนเมืองดีด้วยภูมิปัญญาไทย 3.1 3.1.1 -   -               71,000 -                71,000 พกร.

P3-49 โครงการคนเมืองสุขภาพดีเร่ิมท่ีบ้าน 3.1 3.1.1 -              300,000 -   -               300,000 พกร.

P3-50 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง 3.1 3.1.1 -   -   -           1,000,000          1,000,000 วพม.

P3-51 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง 3.1 3.1.1 -   -   -           8,500,000          8,500,000 วชม.

P3-52 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง 3.1 3.1.1 -   -   -              500,000             500,000 วทส.

-            204,200          414,000 -               618,200 ทุกส่วนงาน

P4-53 โครงการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.1 4.1.1 -   -              414,000 -               414,000 สนธ.

P4-54 โครงการท านุบ ารุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 4.1 4.1.1 -              204,200 -   -               204,200 พกร.

3.1 บริการวิชาการแก่สังคม

รวมท้ังหมดยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริการด้านสุขภาพให้เป็นท่ียอมรับของกรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของสังคม

รวมท้ังหมดยุทธศาสตร์ท่ี 4
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ยุทธศาสตร์/โครงการ
เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

เงินอุดหนุน

กรุงเทพมหานคร
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย

เงินกองทุน

มหาวิทยาลัย
รวม

ไตรมาส 1 - 4
ผู้รับผิดชอบ

-            550,000      15,262,200      32,450,000        48,262,200 ทุกส่วนงาน

-            350,000        8,669,600        3,550,000        12,569,600 ทุกส่วนงาน

P5-55 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ิมเติมของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี

5.2 5.2.1 -   -              500,000 -               500,000 สนธ.

P5-56 โครงการเกษียณอายุบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5.2 5.2.1 -   -              300,000 -               300,000 สนธ.

P5-57 โครงการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ 5.2 5.2.1 -   -   -              200,000             200,000 สนธ.

P5-58 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 5.2 5.2.1 -   -   -           1,500,000          1,500,000 สนธ.

P5-59 โครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001 5.2 5.2.1 -   -   -              500,000             500,000 สนธ.

P5-60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน 5.2 5.2.1 -   -   -           1,000,000          1,000,000 สนธ.

P5-61 โครงการพัฒนาบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 5.2 5.2.1 -   -           7,125,300 -            7,125,300 พวช.

P5-62 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5.2 5.2.1 -   -              694,300 -               694,300 พกร.

P5-63 โครงการจัดท าแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR master plan)

5.2 5.2.1 -   -               50,000 -                50,000 พกร.

P5-64 โครงการการสร้างจิตส านึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน 5.2 5.2.1 -              350,000 -   -               350,000 พกร.

P5-65 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 

และกิจกรรมของวิทยาลัยพัฒนามหานคร

5.2 5.2.1 -   -   -              350,000             350,000 วพม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบูรณาการระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืน

รวมท้ังหมดยุทธศาสตร์ท่ี 5

5.1 ทรัพยากรบุคคล

รวมท้ังหมด
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ยุทธศาสตร์/โครงการ
เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

เงินอุดหนุน

กรุงเทพมหานคร
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย

เงินกองทุน

มหาวิทยาลัย
รวม

ไตรมาส 1 - 4
ผู้รับผิดชอบ

-            200,000          116,000      27,000,000        27,316,000 ทุกส่วนงาน

P5-66 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 5.4 5.4.1 -   -   -           1,500,000          1,500,000 สนธ.

P5-67 โครงการบริหารจัดการอาคารส านักงานอธิการบดี 5.3 5.3.1 -   -   -      10,000,000        10,000,000 สนธ.

P5-68 โครงการคณะพยาบาลสีเขียว 5.4 5.4.1 -   -              116,000 -               116,000 พกร.

P5-69 โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 5.3 5.3.1 -              200,000 -   -               200,000 พกร.

P5-70 โครงการบริหารจัดการอาคารส านักงานอธิการบดี 5.3 5.3.1 -   -   -      12,000,000        12,000,000 วชม.

P5-71 โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอาคารนวมินทร์ 1,2 5.3 5.3.1 -   -   -           3,500,000          3,500,000 วชม.

-   -          6,476,600        1,900,000          8,376,600 ทุกส่วนงาน

P5-72 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5.6 5.6.1 -   -   -           1,500,000          1,500,000 สนธ.

P5-73 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และระบบ

บริการการศึกษา (REG) และระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ (e-doc) และ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

5.6 5.6.1 -   -           4,000,000 -            4,000,000 สนธ.

P5-74 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

5.1 5.1.1 -   -   -              400,000             400,000 สนธ.

P5-75 โครงการอบรมบริหารความเส่ียง 5.1 5.1.1 -   -               50,000 -                50,000 สนธ.

P5-76 โครงการพัฒนาองค์กร 5.1 5.1.1 -   -              300,000 -               300,000 พวช.

P5-77 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนคณะพยาบาลศาสตร์

เก้ือการุณย์

5.1 5.1.1 -   -              400,000 -               400,000 พกร.

P5-78 โครงการจ้างบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 5.6 5.6.1 -   -              500,000 -               500,000 พกร.

P5-79 โครงการแนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 5.1 5.1.1 -   -              226,600 -               226,600 วชม.

P5-80 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 5.1 5.1.1 -   -           1,000,000 -            1,000,000 วทส.

5.3 บริหารงานท่ัวไป

รวมท้ังหมด

5.2 อาคารสถานท่ี

รวมท้ังหมด
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