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ค าน า 
 

 การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีคุณภาพ  ความก้าวหน้า ความมั่นคง และยั่งยืนจะต้องมีแผน
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน  มีกลยุทธ์  ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน             
ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และแผนพัฒนาประเทศ โดยมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้ด าเนินการทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายใต้บริบทท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) โดยมีการปรับ
แผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และแผนพัฒนาประเทศ มีการระดม
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดท าแผนฯ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ท้ังนี้คณะฯ มุ่งหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ และยึดถือปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ต่อไป 
 
 

    
      

       (รองศาสตราจารย์บุญทิวา  สู่วิทย์) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  
           มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางาน
โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ให้มีความก้าวหน้าสู่เป้าหมายสูงสุดของคณะฯ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ภายนอก จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ 
(ฉบับที่ 4) สภาการพยาบาล พ.ศ. 2560 – 2564 ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา (วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.
2020) 
 นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดให้มีการพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) 
โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
พร้อมทั้งศึกษาจากสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ที่คณะฯ ต้องเผชิญ ซึ่งการด าเนินการ
จัดท ายุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะฯ พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดท า
ยุทธศาตร์ของคณะฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
การวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดประชุมสัมมนาเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในปีงบประมาณ 2563 แบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 วันที่ 27 – 28 พ.ค. 2563 ระยะที่ 2 วันที่ 4 – 5 มิ.ย. 2563 และระยะที่ 3 วันที่ 17 – 18 
มิ.ย. 2563 ณ อาคารการุณยสภา ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดท าแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์  
เกื้อการุณย์ ในวันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2563 ณ โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีค ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม และน าผลจากการ
ประชุมสัมมนาดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 
2564 – 2567 ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่นี้ได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ และ 10 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SI1)  

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตที่มุง่เน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SO1) 
   กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิตท่ีมุ่งเน้น 
       การดูแลสุขภาพคนเมือง 
   กลยุทธ์ที่ 1.1.2-1 บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล 
          ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุ 
          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   กลยุทธ์ที่ 1.1.2-2 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล 
                                                                   สุขภาพคนเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) 
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  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.2 บัณฑิตดีวิถีเมือง (SO2) 
   กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการด ารงชีวิตและ 
          มีจิตสาธารณะ 
   กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.3 ศิษย์เก่ามีความผูกพันและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ 
อย่างต่อเนื่อง (SO3) 
   กลยุทธ์ที่ 1.3.1 สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้าน
การดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center) (SI2) 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง
เป็นที่ยอมรับ (SO4) 

 กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2.1.2 ด าเนินการวิจัย/นวัตการควบคู่กับ Faculty Practice 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๒.2 พัฒนาบริการวิชาการที่ตอบสนองปัญหาชุมชนเมืองเพ่ือสร้าง 
รายได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรภายนอก (SO5) 

 กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เปิดหลักสูตรอบรมที่ตอบสนองความต้องการและปัญหาของ 
        สังคม/ชุมชนเมือง 

 กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาชุมชนต้นแบบรอบรั้วมหาวิทยาลัย 

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

 กลยุทธ์ที่ 3.1.1 หนึ่งสาขาหนึ่งองค์ One Department One Scenario 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance 
Organization) (SI4) 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานที่ได้มาตรฐานด้วย
เทคโนโลยี (SO7) 

 กลยุทธ์ที่ 4.1.1 คนส าราญงานส าเร็จ 

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

 กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข็มแข็งและทัน 
      ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.3 พัฒนา Performance Management System เพ่ือให้
บุคลากรอยู่ดีมีสุข ท าดีได้ดี (SO9) 

 กลยุทธ์ที่ 4.3.1 การประเมินผลที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงาน  
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   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะสู่ความเป็นเลิศ (SO10) 
   กลยุทธ์ที่ 4.4.1 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
       เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
   กลยุทธ์ที่ 4.4.2 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์การรับรองของสถาบัน 
                                                               การศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
   กลยุทธ์ที่ 4.4.3 โครงการคณะพยาบาลสีเขียว 
   กลยุทธ์ที่ 4.4.4 การพัฒนาอาคารสถานที ่

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 ปรัชญา (Philosophy)  
 การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อ่ืนเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา 
 ปณิธาน (Determination)   
            มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  

    คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นน าที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission)  

    คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีพันธกิจในการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนา
ก าลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
เครือข่ายกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ บูรณาการผลงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย อย่างเป็นองค์รวม โดยค านึงถึง
พหุวัฒนธรรม รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
 ค่านิยมขององค์กร (Core Values) 
 บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้ร่วมกันสร้างค่านิยมขององค์กร โดยการน าค าท่ีมีความ
สอดคล้องกับชื่อสถาบัน คือ KARUN น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาค่านิยมร่วม ได้แก่ 
 K = Keenness (เชี่ยวชาญสุขภาพคนเมือง) 
 A = Altruism (มีจิตสาธารณะ) 
 R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ) 
 U = Ultimate goal (มุ่งเน้นความส าเร็จ) 
 N = Nurture (มีความเอ้ืออาทร) 

เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายผลลัพธ์สุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พ.ศ. 2564 - ๒๕67  

ก าหนดไว้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย 
ก. เชิงปริมาณ 

  - บัณฑิตระดับปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่าปีละ ๒2๐ คน 
- บัณฑิตระดับปริญญาโท เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕62 ไม่น้อยกว่าปีละ 5 - ๑๐ คน 
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- นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 3 สาขา ไม่น้อยกว่าปีละ 90 คน 
- นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  ไม่น้อยกว่าปีละ 40 - 120 คน 
ข. เชิงคุณภาพ 
๑. บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สะท้อนคุณลักษณะการุณย์ (KARUN) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ

คณะฯ และมีสมรรถนะด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
๒. บัณฑิตพยาบาลมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  รักความสามัคคี และประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมด้วยการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
๓. คณะฯ มีฝ่ายส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการที่ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์ด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และวิชาชีพ 
๔. คณะฯ มีการจัดประชุมวิชาการด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ         

แก่พยาบาลวิชาชีพ 
๕. ประชาชนในชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครได้รับการบริการด้านสุขภาพเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต

และพยาบาลวิชาชีพได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
๖. คณะฯ มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และเอกลักษณ์ของ

กรุงเทพมหานคร และของชาติ 
๗. คณะฯ มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

เพ่ือการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 
  
 
 
       (รองศาสตราจารย์บุญทิวา  สู่วิทย์) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  
           มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้พัฒนามาจากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์        

ซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อ         
พ.ศ. 2519 สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาเป็นอย่างมาก คณะฯ ได้ถือ
ก าเนิดมาจากการรวมโรงเรียนพยาบาล มีประวัติที่ยาวนาน 2 แห่ง 
  

แห่งที่ 1 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล แนวคิดเรื่องการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาล      
มีมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2494 ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี คุณพระชาญ วิธีเวช  
(นายแพทย์แสง สุทธิพงศ์ )  พร้อมทั้ งคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุง เทพ โดยมี  
นายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์  ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  วชิรพยาบาล  และนายแพทย์เสนอ  ตัณฑเศรษฐี 
ต าแหน่งนายแพทย์ศัลยกรรมกระดูก เป็นผู้ด าเนินการก่อตั้งและเสนอให้ได้งบประมาณในปี  พ.ศ. 2495-2496
โดยใช้สถานที่ ณ วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 
 โรงเรียนพยาบาลนี้มีฐานะเป็นหน่วยการศึกษาพยาบาลของวชิรพยาบาล โดยมีสถานที่ท าการอยู่ชั้น 2          
ตึกวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ภายในมีห้องท างานของครู ห้องสมุด ห้องสาธิตการพยาบาล ห้องศึกษาค้นคว้า 
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โดยใช้ห้องพระประวัติเป็นห้องเรียน ส่วนชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องนอนของนักเรียนพยาบาล
ตั้งแต่รุ่นที่ 1-4 
 หลักสูตรในระยะเริ่มแรกใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับโรงเรียนพยาบาลแห่งอ่ืนๆ ก าหนดเวลาเรียน 3 ปี          
6 เดือน ต่อมา อาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง ซึ่งเป็นครูพยาบาลที่มีประสบการณ์จากศิริราชพยาบาล โดยท่านได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ไปศึกษาวิชาการพยาบาล
ทั่วไปและการบริหารโรงเรียนพยาบาลจากประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับทุนจากมูลนิธิร๊อกกี้ เฟลเลอร์ ไปศึกษา
วิชาการบริหารโรงเรียนพยาบาลเพ่ิมเติมจาก Western Research University และการพยาบาลสาธารณสุขจาก 
Teacher College ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ท่านอาจารย์อบทิพย์สามารถน าความรู้และประสบการณ์อัน
ทรงคุณค่ามาวางรากฐานให้แก่การศึกษาพยาบาลของโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วชิรพยาบาล และ
เป็นผู้จัดท าหลักสูตรเพ่ิมเติมเนื้อหาด้านการพยาบาลสาธารณสุข จึงเป็นหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย ใช้เวลาเรียน 4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ต่อมาท่าน
อาจารย์อบทิพย์ ตระหนักว่าโรงเรียนพยาบาลควรมีสถานที่เป็นสัดส่วน เพราะเป็นสถาบันการศึกษาของกุลสตรี 
สมควรมีหอพักที่มีคุณภาพ มีสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนสันทนาการ โดยมีจุดประสงค์ผลิตพยาบาลเพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนพยาบาล จึงได้มีการด าเนินการจัดซื้อที่ดินโดยความร่วมมือระหว่างนายแพทย์ประพนธ์  เสรีรัตน์  
อาจารย์อบทิพย์  แดงสว่าง และอาจารย์สมรวย สุขพิศาล ได้ตกลงเลือกที่ดินติดริมน้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นวังวัฒนาของ
หม่อมคลอง ไชยยันต์ (หม่อมหลวงคลอง สนิทวงศ์ เป็นหม่อมในพลเรือตรีหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ ไชยันต์)   
เนื้อที่จ านวน 6 ไร่ 2 งาน 73 3/4 ตารางวา เป็นจ านวนเงิน 3,473,256 บาท ที่ดินนี้ได้รับโอนเพ่ือให้สร้าง
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โรงเรียนพยาบาลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2499 ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาพยาบาลและ
หอพักนักศึกษาพยาบาลตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ ต่อมาได้สร้างอาคารเกื้อการุณย์ยิมที่มีคลองอ้ังโล่กั้นระหว่างพ้ืนที่
หลัก มีพ้ืนที่ 1 งาน 58 ตารางวา รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 7 ไร่ 37 3/4 ตารางวา 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 - 2513 หลักสูตรการศึกษารับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเรียน 4 ปี 
จากเดิมโรงเรียนพยาบาลฯ เป็นหน่วยการศึกษาของโรงพยาบาลวชิระได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นแผนกพยาบาลและ
กองการศึกษาพยาบาล ซึ่งมี 2 แผนกคือ แผนกธุรการและแผนกโรงเรียน ต่อมาในปีพ.ศ. 2514  ได้ปรับปรุง
หลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 สายสามัญ           
เรียนระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วชิรพยาบาล เป็น
วิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล 
 

 แห่งที่ 2 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยโรงพยาบาลกลาง  ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2511 
นายช านาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพในเวลานั้น ได้อนุมัติให้สร้างตึกโรงเรียนพยาบาลผดุง
ครรภ์และอนามัยโรงพยาบาลกลาง ในพ้ืนที่ด้านข้างและด้านหลังของโรงพยาบาลกลาง การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ  
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2512 และได้เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเรียนหลักสูตร 4 ปี มีอาจารย์เจริญ  ศรียาภัย เป็นอาจารย์ใหญ่ และนายแพทย์คัมภีร์  มัลลิกะมาส   
เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 สายสามัญ
เรียนระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน เช่นเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลแห่งที่ 1 
 ปีพ.ศ. 2519 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าวิทยาลัยทั้งสองแห่งดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินงานเช่นเดียวกัน จึงได้รวมกิจการเข้าเป็นวิทยาลัยเดียวกันขึ้นตรงต่อส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และได้
ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งทรงพระราชทานนามว่า“วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย์” การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ มีการพัฒนามาเป็นล าดับเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของ
กรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้  คู่คุณธรรม และเป็นสถาบันหลักในการประสานความร่วมมือ
ด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร หลักสูตรที่เปิดสอนได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ปี พ.ศ. 2526 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี) โดยใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี  
 ปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 120 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2532 และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้เปลี่ยนมาสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 44 ง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2537 
 ปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
(นวมินทราธิราช) โดยเรียกชื่อว่า คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2553 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  อดุลยเดชฯ ได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร” เป็น“มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”  
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ตามหนังสือส านักราชเลขานุการที่ รล002.4/9396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554   
(6 ทศวรรษ,  2557: 120-123) 
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ปี พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตในวันที่ 16 
กันยายน 2562  
 

1.2 สถานที่ตั้ง 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีเขตพ้ืนที่จ านวน 7 ไร่ 37 3/4 ตารางวา รวมพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 
35,113 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารเรียน หอพัก และโรงยิม ทั้งหมด 4 อาคาร 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เลขที่ 131/5  
ถนนขาว   แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-6500-9   
โทรสาร 02 241-6527  
Website: http:// www.kcn.ac.th 

 

1.3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 ปรัชญา (Philosophy) : การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา 
 ปณิธาน (Determination) : มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 วิสัยทัศน์ (Vision) : คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นน าที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีพันธกิจในการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิต
พยาบาลและพัฒนาก าลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมีภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ บูรณาการ
ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย อย่างเป็น
องค์รวม โดยค านึงถึงพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
 

1.4 ค่านิยมขององค์กร (Core Values) 
 บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้ร่วมกันสร้างค่านิยมขององค์กร โดยการน าค าที่มีความ
สอดคล้องกับชื่อสถาบัน คือ KARUN น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาค่านิยมร่วม ได้แก่ 
 K = Keenness (เชี่ยวชาญสุขภาพคนเมือง) 
 A = Altruism (มีจิตสาธารณะ) 
 R = Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
 U = Ultimate goal (มุ่งเน้นความส าเร็จ) 
 N = Nurture (มีความเอ้ืออาทร) 
 

1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน 
 1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 

1.6 โครงร่างองค์กร (Organization  profile) 
 1.6.1 ลักษณะองค์กร 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  มีฐานะเป็นส่วนงานภายในแห่งหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  มีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ 

 

http://www.kcn.ac.th/
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1.6.2 โครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน 
 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ บริหารจัดการภายใต้กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  รับผิดชอบการบริหารงาน และมีรองคณบดี  ผู้ช่วย
คณบดี  ช่วยบริหารงาน  มีคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ทิศทาง 
แผนงาน และก ากับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ  ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
ประกอบด้วย  คณบดีเป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน 2 คน รองคณบดี  จ านวน 4 คน หัวหน้า
ภาควิชา จ านวน 6 คน ผู้แทนอาจารย์ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นเลขานุการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ก าหนดให้มีการประชุม  1 ครั้ง/เดือน 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  มีคณะท างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต           
ท าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลักสูตร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และด าเนินการจัดท า
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ เป็นที่ปรึกษา  มีคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน          
หัวหน้าภาควิชา จ านวน 1 คน เป็นรองประธาน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ จ านวน 1 คน  หัวหน้าภาควิชา 
จ านวน 5 คน ผู้แทนอาจารย์จากภาควิชา จ านวน 4 คน เป็นกรรมการ และมีอาจารย์จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ มีอาจารย์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 2 คน และมีพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  นอกจากนั้นคณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินตามพันธกิจ
ของคณะ 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ แบ่งหน่วยงานตามแสดง แผนภูมิที่ 1 และ แผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่  2 
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26

(24)

(2)

34

ได้รับการอนมุติัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช

(32) ในการประชุมคร้ังที่ 8/2562 เมือ่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

(2)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชก.

แผนภูมิแสดงการแบ่งหน่วยงานและการจัดอัตราก าลังคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์
คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

คณบดี

อาจารย์

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชก.

อาจารย์

อาจารย์

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชก.

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

หัวหนา้ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

นกัวิชาการพัสดุ ปก. – ชกพ.

อาจารย์

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชก.

ส านักงานคณบดี

หัวหนา้ส านกังานคณบดี

ผู้บริหารระดับต้น

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชกพ.

หัวหนา้ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ

อาจารย์

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชก.

นกัวิชาการศึกษา ปก. – ชกพ.

พนกังานทั่วไป

นกัวิเทศสัมพันธ์ ปก. – ชกพ.

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เจ้าพนกังานห้องสมดุ ปง. – ชง.

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชก.

ผู้ช่วยวิจัย ปก. – ชกพ.

นกัวิชาการศึกษา ปก. – ชก.

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก. – ชกพ.

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก. – ชก.

บรรณารักษ์ ปก. – ชกพ.

นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ปก. – ชกพ.

นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ปก. – ชก.

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชกพ.

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชก.

นกัวิชาการศึกษา ปก. – ชกพ.

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหนา้ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

หัวหนา้ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมอืง เจ้าพนกังานโสตทัศนศึกษา ปง. – ชง.

นกัวิชาการพัสดุ ปก. – ชก.

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ปง . – ชง.

นายช่างเทคนคิ ปง. – ชง.

ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชก.

นกัทรัพยากรบุคคล ปก. – ชกพ.

นกัวิชาการเงินและบัญชี ปก. – ชก.

นกัวิชาการเงินและบัญชี ปก. – ชกพ.

นกัทรัพยากรบุคคล ปก. – ชก.

ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้บริหารระดับต้น

หัวหนา้ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

หัวหนา้ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

พนกังานทั่วไป

พนกังานขับรถยนต์ พนกังานทั่วไป

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชก.

1

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

หัวหนา้ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหนา้ฝ่ายกิจการนกัศึกษา

ผู้บริหารระดับต้น

ฝ่ายบริการทางการศึกษา

หัวหนา้ฝ่ายบริการทางการศึกษา

ผู้บริหารระดับต้น

1
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

และประกันคุณภาพ
1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1

นกัจัดการงานทั่วไป ปก. – ชก.
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1.7 การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ 
 การสอบความรู้เพ่ือขึ้นทะเบียนฯ (ครั้งที่ 1) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต        
ทุกคนจะต้องผ่านการสอบความรู้เพ่ือขึ้นทะเบียนฯ ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ซึ่งบัณฑิตของคณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีสถิติการสอบผ่านเกณฑ์การสอบความรู้เพ่ือขึ้นทะเบียนฯ           
(ครั้งที่ 1) ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2557 – 2562 (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนบัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนความรู้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ครั้งที่ 1) จ าแนกตามปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ครั้งที่ 1) 

จ านวนผู้เข้าสอบ 
(คน) 

จ านวนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 
(คน) 

ร้อยละผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 

2558 192 117 60.94 
2559 216 159 73.61 
2560 213 175 82.16 
2561 206 161 78.16 
2562 205 194 94.63 

 

1.8 ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. การรับรองคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาการพยาบาล ผลการประเมินได้รับการรับรอง
เต็มเวลา 5 ปี ทั้ง 4 วงรอบ ได้แก่ วงรอบ พ.ศ. 2548 – 2552  พ.ศ. 2553 – 2557  พ.ศ. 2558 – 2562 และ
พ.ศ. 2563 – 2567 

2. การตรวจประกันคุณภาพจาก สมศ. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบท่ี 1 ถึง รอบที่ 3 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
 3. การตรวจประกันคุณภาพจาก สกอ.  ผลการประเมินอยู่ระหว่าง ดี – ดีมาก ได้แก่ 
 

ปีการศึกษา/หลักสูตร 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4.11 ดีมาก 4.17 ดี 
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3.78 ดี 3.76 ดี 
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3.47 ดี 3.66 ดี 
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3.67 ดี 3.76 ดี 
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3.92 ดี อยู่

ระหว่าง
พิจารณา 

- 
(ใช้เกณฑ์ 
EdPEx) 

                         หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
      (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 

2.73 ปาน
กลาง 
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2.1 หลักการและเหตุผล 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 4 ปี    
(พ.ศ. 2564 – 2567) เพ่ือวางกรอบทิศทางการพัฒนาคณะไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  และเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันและก้าวสู่การเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นน าที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้
แนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  โดยมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนา
ก าลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมีภาวะผู้น า  และน ามาเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567)  โดยมีการรวบรวมและสังเคราะห์แนวทางของ
แผน ดังนี้ 
 2.1.1  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575๗  

2.1.2  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) 
2.1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕64)  

  2.1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  2.1.5  แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. 2560 - ๒๕64) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว          
20 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕80)  
  2.1.6  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕61 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)  
  2.1.7  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕60 
 2.1.8  ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา (วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๐) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 แนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 4 ปี 
 
 
 

ส่วนที่ 2 หลักการและเหตุผล 

ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา 
(วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020) 

 
 

ยุทธศาสตร ์

คณะพยาบาลศาสตร์ 

เกื้อการุณย์ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี  
(พ.ศ. 2564 – 2567) 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 

มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 

แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564)  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ                      
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2556 – 2575) 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย พันธกิจ ภายใต้กรอบระยะเวลา  
และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2.2.2 ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
2.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

2.3.1 จุดแข็ง (Strength) 

จุดแข็งด้านบุคลากร 

1. บุคลากรสายวิชาการ มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลทุกสาขา (6 สาขา) ท าให้นักศึกษาได้รับ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ บัณฑิตสามารถสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ สูงกว่า 96% ทุกปี (ในวงรอบ 1 ปี) 

จุดแข็งด้านการจัดการศึกษา 

1. มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Learning Environment) ที่ดี มีหอพักเพียงพอ เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้อย่างครบถ้วนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. เป็นคณะพยาบาลที่มีหลักสูตรได้มาตรฐานและได้รับการรับรอง 5 ปี  ท าให้มีนักเรียนสมัครเข้า
เรียนเป็นอันดับต้น ๆ  

3. เป็นสถาบันที่เป็นที่นิยม นักเรียนเลือกสอบเข้าในอันดับต้น (อัตราการสอบแข่งขัน 1:5) และ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาส่งมอบให้ กทม. เป็นหลัก มีงานท า 100% ทั้งในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข 
68 แห่ง 

4. คณะฯ มีความพร้อมในด้านอาจารย์ และแหล่งฝึก ในการจัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะ 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางหลายด้าน (เช่น ENP, CC, PC ฯลฯ) 

จุดแข็งด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งฝึก แหล่งฝึกมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
การดูแลสุขภาวะคนเมือง 

2. มีสมาคมศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากรการเรียนรู้ ทุนการศึกษา 
บริการวิชาการ 

2.3.2 จุดอ่อน (Weakness) 
จุดอ่อนด้านบุคคลากร 

1. อัตราการลาออกของอาจารย์สูง (4.2%) ท าให้เกิดภาวะงานล้นคน (work load) 
2. บุคคลากรสายสนับสนุนท างานไดเ้ฉพาะด้าน ส่งผลให้การบริการล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง 
3. ระบบการพัฒนาบุคลากรขาดประสิทธิผล ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ 

 

1. ขาดการจัดระบบงานและกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน (Work System) 
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2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่สะท้อนประสิทธิผลการท างานที่แท้จริง ส่งผลให้อัตรา
การลาออกของบุคลากรสูง (Turnover rate)  

3. คณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กทม. 70% ท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 
เพราะหากถูกลดทอนสัดส่วนดังกล่าวจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กร 

จุดอ่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ขาดระบบจัดการมาตรฐาน Software และ Hardware 
2. เทคโนโลยีทางการศึกษา (Simulation) สื่อประกอบการสอน และศูนย์บริการความรู้ (Learning 

Resources Center) ยังมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ท าให้นักศึกษาไม่มีแรงจูงใจ ในการไปใช้งานหรือเรียนรู้ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน 

3. ขนาดห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ไม่เหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  

จุดอ่อนด้านการผลิตผลงานวิจัย 

1. ผลิตผลงานวิจัยไดต้่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ประเด็นการวิจัยไม่สอดคล้องเป้าหมายคณะฯ เรื่องการดูแลสุขภาพคนเมือง 

   

2.3.3 โอกาส (Opportunities) 
โอกาสด้านสังคม 
1. สังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และให้ความส าคัญกับสภาวะสุขภาพในเขตเมือง เป็นโอกาส 

ในการจัดบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทสังคม 
2. สังคมไทย ขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ เป็นโอกาสในการรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น และรับ

นักศึกษาที่คุณสมบัติหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 

โอกาสด้านเทคโนโลยี 
1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (การเรียนการสอน, การดูแลสุขภาพ, Tele nurse) เป็นโอกาส 

ในการพัฒนาคณะฯ สู่ Digital Transformation 
 

โอกาสด้านเครือข่ายและความร่วมมือ 

1. หน่วยงานในสังกัด กทม. และนอกสังกัด กทม. เช่น คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, วิทยาลัยพัฒนามหานคร, 
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง, มหาวิทยาลัยเนชั่น, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, Aichi Prefectural University ฯลฯ  
ให้การสนับสนุนในการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดเพ่ือพัฒนาทักษะ และทบทวนทักษะความรู้ (Up-skill, 
Re-skill)  

2. เครือข่ายชุมชนรอบมหาวิทยาลัย (10 ชุมชน) เป็นโอกาสในการฝึกปฏิบัติ ท างานวิจัย บริการวิชาการ 
และพัฒนาชุมชนต้นแบบ  

 
 



11 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
 

2.3.4 ภาวะคุกคาม (Threats) 
ด้านสภาพแวดล้อมและสังคม 

1. การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ต้องปรับการ
สอนเป็นแบบออนไลน์  

2. มีสถาบันทางการพยาบาลเกิดข้ึนจ านวนมาก และจ านวนเด็กเกิดน้อยลง 
3. ผู้ใช้บริการเรียกร้องสิทธิผู้ป่วยมากขึ้น ท าให้นักศึกษามีโอกาสในการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยได้น้อยลง  

 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 

1. การปรับเปลี่ยนระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่งผลให้ใช้เวลาในการศึกษาระเบียบ และอาจเกิด 
ข้อผิดพลาด 

ด้านการบริหารจัดการ 

1. สภาวะเศรษฐกิจ และการระบาดของโคโรน่าไวรัส ท าให้กทม. เก็บภาษีได้น้อยลง ส่งผลให้จัดสรร 
งบประมาณให้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มีข้อจ ากัก อาจส่งผลให้คณะฯ เกิดการขาดสภาพคล่องในการ
บริหารงบประมาณ  

2. สถาบันคู่แข่งเพ่ิมข้ึน ท าให้อาจารย์พยาบาลขาดแคลน ส่งผลต่อการเปิดหลักสูตร และภาระงาน  

2.4 นโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของคณะฯ ข้างต้น ประกอบกับการพิจารณาปัจจัย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพจากสภาการ
พยาบาล และจุดประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้คณะฯ มีการทบทวนนโยบาย โครงสร้างองค์กร หน้าที่
รับผิดชอบ และระบบงานของคณะฯ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  พันธกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการมีการบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ จึงก าหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ไว้ 9 ด้าน ดังนี้ 

2.4.1 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
๒.4.2 ด้านการศึกษา   
2.4.3 ด้านการวิจัย   
2.4.4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
2.4.5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
2.4.6 ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
2.4.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.4.8 ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.4.9 ด้านการเงิน การคลังและทรัพย์สิน 

 

 2.4.1 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เป้าหมายที่แท้จริงของการปรับองค์กรเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย  ด้วยการปรับระบบการบริหาร
จัดการใหม่  เพ่ือให้มีความกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถก้าวทันการแข่งขันในการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและระดับประเทศในสมาชิกสมาคมอาเซียน เพ่ือความส าเร็จในการบริหารจัดการ
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องค์กร  คณะฯจะน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (good governance) มาใช้ ซึ่งประกอบด้วย 
๑) หลักนิติธรรม (judge and fair) ที่เน้นความเสมอภาคและการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหรือยุติธรรม 
๒) หลักความโปร่งใส (transparency) ข้อมูลต้องพร้อมที่จะเปิดเผยและตรวจสอบได้ ๓) หลักการรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติ (accountability) ๔) หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร (participation) มีการกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบขององค์กร และ ๕) หลักความคุ้มค่า (cost effective) ที่เน้นการประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธิภาพ จากหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว คณะฯมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบจัดการความรู้ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน 
การคลังและทรัพย์สิน รวมทั้งการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน 

 2.4.2 ด้านการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มุ่งผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ

แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ  มีการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต มีการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง เตรียมการสู่การเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน ส่งเสริมการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ  มีคุณธรรม ประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม สนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง เมื่อจบการศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการ
พยาบาลสุขภาพคนเมือง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค ฟ้ืนฟูสภาพและให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
แบบองค์รวม 

 2.4.3 ด้านการวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยไว้ดังนี้ คือ สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์  

บุคลากรและนักศึกษาในการท าวิจัย แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนการวิจัย แต่งต าราและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยและน าผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาพันธกิจ
หลักของคณะฯ และการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพคนเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเอ้ือต่อการค้นคว้าวิจัยและการประมวลความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่าง
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 2.4.4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรน าศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพการ

พยาบาลเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมชุมชน/สังคมให้เข้มแข็ง ร่วมสร้างมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี มี
การบูรณาการโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
มุ่งพัฒนาคณะฯให้เป็นศูนย์จัดการประชุมและบริการวิชาการที่เน้นการพยาบาลสุขภาพคนเมือง ให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 

 2.4.5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์น านโยบายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานครและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมและกีฬามาก าหนดเป็นนโยบายของคณะฯดังนี้ คือ คณะฯ มุ่งสืบสาน ฟ้ืนฟู พัฒนา ด ารงไว้ 
และเผยแพร่ ศิลปะ กีฬา ภูมิปัญญาไทย และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและของชาติ มีการบูรณาการ
กับภารกิจอื่นของคณะฯ โดยความร่วมมือของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนมีส่วนร่วม 
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 2.4.6 ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มีเป้าหมายส าคัญในการจัดให้มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา องค์กรและชมรมนักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวกับงานกิจการ
นักศึกษา จัดสรรทรัพยากรส าหรับพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร คือ มีความรู้และมีทักษะการพยาบาลด้านสุขภาพคนเมือง มีคุณธรรม เอ้ืออาทร 
และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ รักความสามัคคี มีภาวะผู้น าสามารถท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการน าความรู้ความสามารถเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมในเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี  
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะอ่ืนและสถาบันการศึกษาอ่ืนในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

 2.4.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เชื่อว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคณะฯ และเป็น

ภารกิจที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ก าหนดให้มีระบบและกลไกและมีแผนพัฒนางานประกันคุณภาพให้
เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า คณะฯมีการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการด าเนินงานของคณะฯอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือ
ให้ผลการประเมินสะท้อนการบริหารจัดการที่ค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาคณะฯตามพันธกิจของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 2.4.8 ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ถือว่าเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นภารกิจที่ส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรในด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งพันธกิจอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การรับมือกับการเปิดเสรีบริการด้านการศึกษาในประชาคมอาเซียน 

 2.4.9 นโยบายด้านการเงิน การคลังและทรัพย์สิน 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ถือว่าการมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็น

นโยบายที่ส าคัญ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าคณะฯ จะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
คณะฯ จัดให้มีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะฯ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  มีการจัดท ารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึงและเป็นธรรมอย่างชัดเจน 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีนโยบายสนับสนุนการหาทรัพยากรการเงินจากแหล่งต่างๆ  
นอกเหนือจากงบประมาณจากกรุงเทพมหานครและงบแผ่นดินโดยการบริการทางวิชาการ การวิจัย และการ
บริจาค เพ่ือเพ่ิมแหล่งทุนนอกงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

2.5 เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายผลลัพธ์สุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พ.ศ. 2564 - ๒๕67  

ก าหนดไว้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย 
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ค. เชิงปริมาณ 

  - บัณฑิตระดับปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่าปีละ ๒2๐ คน 
- บัณฑิตระดับปริญญาโท เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕62 ไม่น้อยกว่าปีละ 5 - ๑๐ คน 
- นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 3 สาขา ไม่น้อยกว่าปีละ 90 คน 
- นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  ไม่น้อยกว่าปีละ 40 - 120 คน 
ง. เชิงคุณภาพ 
- บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สะท้อนคุณลักษณะการุณย์ (KARUN) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ

คณะฯ และมีสมรรถนะด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
- บัณฑิตพยาบาลมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  รักความสามัคคี และประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม และสังคมด้วยการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
- คณะฯ มีฝ่ายส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการที่ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

ด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และวิชาชีพ 
- คณะฯ มีการจัดประชุมวิชาการด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถแก่พยาบาล

วิชาชีพ 
- ประชาชนในชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครได้รับการบริการด้านสุขภาพเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

พยาบาลวิชาชีพได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
- คณะฯ มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และเอกลักษณ์ของ

กรุงเทพมหานคร และของชาติ 
- คณะฯ มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือ

การแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

2.6 การบริหารยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้ยุทธศาสตร์คณะฯบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นต้องมีการน ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ (Strategic Implementation) รวมถึงต้องมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล (Strategic Control & 
Evaluation) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ 

ก.  การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)  
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จึงได้ก าหนดกลไกและเงื่อนไขเวลาการขับเคลื่อนไว้ดังนี้  
- การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของคณะฯ โดยการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ

จัดท าแผนฯ เพ่ือร่วมกันก าหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนผู้รับผิดชอบ และงบประมาณให้
มีความสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนฯ  

- เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณบดีให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของคณะฯ ต่อไป 
 - เผยแพร่ยุทธศาสตร์ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณบดีสู่บุคลากรทุกระดับ โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และเป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของคณะฯ 
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 ข.  การติดตามและประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพเป็น
ประธาน 

- ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  โดยเสนอผลการติดตามในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ทุกเดือน 

- เผยแพร่การรายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่าน website ของคณะฯ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตาม  และตรวจสอบผลการด าเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผน 
  - ประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปี โดยวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค  และปัจจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระดับความส าเร็จ (Critical Success Factors) ของการด าเนินงานตามแผน เพ่ือน ามาปรับปรุง           
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ 

ส าหรับการด าเนินงานของคณะฯ นอกจากจะติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการ การใช้จ่าย
งบประมาณและความส าเร็จของตัวชี้วัดแล้ว คณะฯ ยังใช้ได้น าหลักบริหารความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้  ในที่นี้จะกล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นการติดตามผลและประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะฯ โดยจ าแนกได้ออกเป็นสองส่วน คือการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพจาก
ภายนอก 

๑. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในคณะฯ โดยบุคลากรเพ่ือให้มี
ความมั่นใจว่าคณะฯ ได้ด าเนินการตามพันธกิจหลักอย่างมีคุณภาพ  

 กระบวนการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 
 - การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
 - การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
 - การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
 ๑.๑  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง การก าหนดหลักเกณฑ์แผนงานและวิธีการปฏิบัติ

อย่างละเอียดทุกขั้นตอนไว้ล่วงหน้าและเมื่อได้ปฏิบัติแล้ว  การท างานนั้นจะบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพในด้าน
การเรียนการสอน  มีการควบคุมคุณภาพในส่วนที่เป็นองค์ประกอบย่อยดังนี้ 

 - หลักสูตร 
 - ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งสถานที่เรียนและปัจจัยเกื้อหนุน 

 - คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ต ารา วารสารและเอกสารอ้างอิง 
  - แผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  - การวัดและการประเมินผลการเรียนและการสอน 

 ๑.๒ การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจเพ่ือวิเคราะห์ระบบและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและหน่วยงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพหรือไม่การตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาสามารถตรวจประเมินได้จาก 

 - มคอ. ต่าง ๆ  
 - ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 - แบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ 
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 ๑.๓ การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การวัดประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ของคณะฯ ในช่วงเวลา ๑-๔ ปีการศึกษาว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงใดนักศึกษาสอบผ่านได้ ๑๐๐%  
ทุกชั้นปีหรือไม่  มีจ านวนนักศึกษาที่ลาออกในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด  สามารถสอบความรู้เพ่ือขึ้นทะเบียนฯ 
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เป็นต้น 

๒. การประกันคุณภาพจากภายนอก หมายถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการตรวจสอบและการ
ประเมินผลทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอกเพ่ือประกันว่าคณะฯด าเนินการตามพันธกิจหลักของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพภายนอกประกอบด้วย 

- การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
- การตรวจประเมินคุณภาพ 
- การให้การรับรองส าหรับการด าเนินการในระบบประกันคุณภาพ 

 

2.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.7.1 มีแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) 
 2.7.2 มีแนวทางและวิธีการด าเนินงานตามภารกิจเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันและในอนาคต 
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ส่วนที่ 3  
การปรับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567 ) 

 
3.1 การปรับทิศทางยุทธศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้น าแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
ดัง แผนภูมิที่ 3 มาเป็นแนวทางในการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในที่นี้จะ
น าเสนอเฉพาะยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) 
ดังนี้ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) 

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ 50 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสร้างบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศ  
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๑.1  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของกรุงเทพมหานคร 
สังคม และประเทศ 
      กลยุทธ์ 1.1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.2 อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีศักยภาพ
เหมาะสม 
       กลยุทธ์ 1.2.1 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรที่สนับสนุนการจัด 
                                                              การศึกษา 
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.3 ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษามีความเหมาะสม เพียงพอ
และพร้อมใช้  
       กลยุทธ์ 1.3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนการจัด 
                                                              การศึกษา 
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.4 ศิษย์เก่าได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
       กลยุทธ์ 1.4.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนศิษย์เก่า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร 
สังคม และประเทศ 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ 

      กลยุทธ์  2.1.1  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์  นักวิจัย  และบุคลากรที่ 
                     เกี่ยวข้อง 

      กลยุทธ์  ๒ .1.2  การพัฒนาระบบส่ ง เสริมและสนับสนุนการวิจัยและ 
                     นวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมและการบริการด้านสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับของ
กรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ 

   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นที่ยอมรับของกรุงเทพมหานคร 
ชุมชน สังคม และองค์กรภายนอก 
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      กลยุทธ์  3.๑.1 การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.2 การให้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้มาตรฐานและอยู่

ในระดับชั้นน าของประเทศ 
      กลยุทธ์ที่ 3.2.1 การพัฒนาระบบการให้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
                     ตามมาตรฐาน Advanced HA 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 การทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคม 
      กลยุทธ์ที่ 4.1.1 การพัฒนาระบบท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมศาสนาและการ 
                     อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรองรับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืน 

   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.1 การบริหารจัดการในทุกระดับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
       กลยุทธ์ที่ 5.1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       กลยุทธ์ที่ 5.2.1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.3 อาคารสถานที่มีความเพียงพอมีความปลอดภัยได้มาตรฐานและ
พร้อมรองรับในทุกพันธกิจ 
      กลยุทธ์ที่ 5.3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
                                                              ที่มีประสิทธิภาพ 
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.4 การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
      กลยุทธ์ที่ 5.4.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว 
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.5 ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
      กลยุทธ์ที่ 5.5.1 การพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
          และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ปลอดภัย และ
รองรับในทุกพันธกิจ 
      กลยุทธ์ที่ 5.6.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
          สามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงการด าเนินงานในทุกพันธกิจ 

 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จึงได้ปรับทิศทาง
ของแผนยุทธศาสตร์  และตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SI1)  

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตที่มุง่เน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SO1) 
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   กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิตท่ีมุ่งเน้น 
       การดูแลสุขภาพคนเมือง 
   กลยุทธ์ที่ 1.1.2-1 บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล 
          ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุ 
          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   กลยุทธ์ที่ 1.1.2-2 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล 
                                                                   สุขภาพคนเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.2 บัณฑิตดีวิถีเมือง (SO2) 
   กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการด ารงชีวิตและ 
          มีจิตสาธารณะ 
   กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.3 ศิษย์เก่ามีความผูกพันและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ 
อย่างต่อเนื่อง (SO3) 
   กลยุทธ์ที่ 1.3.1 สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้าน
การดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center) (SI2) 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง
เป็นที่ยอมรับ (SO4) 

 กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2.1.2 ด าเนินการวิจัย/นวัตการควบคู่กับ Faculty Practice 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๒.2 พัฒนาบริการวิชาการที่ตอบสนองปัญหาชุมชนเมืองเพ่ือสร้าง 
รายได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรภายนอก (SO5) 

 กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เปิดหลักสูตรอบรมที่ตอบสนองความต้องการและปัญหาของ 
        สังคม/ชุมชนเมือง 

 กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาชุมชนต้นแบบรอบรั้วมหาวิทยาลัย 

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

 กลยุทธ์ที่ 3.1.1 หนึ่งสาขาหนึ่งองค์ One Department One Scenario 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance 
Organization) (SI4) 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานที่ได้มาตรฐานด้วย
เทคโนโลยี (SO7) 

 กลยุทธ์ที่ 4.1.1 คนส าราญงานส าเร็จ 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
 

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

 กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข็มแข็งและทัน 
      ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.3 พัฒนา Performance Management System เพ่ือให้

บุคลากรอยู่ดีมีสุข ท าดีได้ดี (SO9) 
 กลยุทธ์ที่ 4.3.1 การประเมินผลที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงาน  

   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะสู่ความเป็นเลิศ (SO10) 
   กลยุทธ์ที่ 4.4.1 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
       เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
   กลยุทธ์ที่ 4.4.2 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์การรับรองของสถาบัน 
                                                               การศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
   กลยุทธ์ที่ 4.4.3 โครงการคณะพยาบาลสีเขียว 
   กลยุทธ์ที่ 4.4.4 การพัฒนาอาคารสถานที ่

 
โดยแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) สามารถสรุป

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
ตารางแสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานโครงการ/กิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม 

1. พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง 

3 6 25 32 

2. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย 
นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาล
ด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun 
Excellent Center) 

2 4 10 12 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(Educational Technology) 

1 1 4 
 

9 

4. ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(Enhance High Performance 
Organization) 

4 7 19 
(3 ตัวบ่งชี้ย่อย) 

21 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
 

3.2 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) และแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2564 
 
 เดือนตุลาคม 2562 
  

คณะกรรมการจัดท าแผนฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 
 
 เดือนธันวาคม 2562 

 
ผู้บริหารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม) 

 
                                                                                                            เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

                            
                              คณะกรรมการจัดท าแผนฯ วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์   

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
 
 เดือนเมษายน 2563 
 
                                                       คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
 
 เดือนมิถุนายน 2563  
 
                                      คณะกรรมการจัดท าแผนฯ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) 
                                               และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 เดือนสิงหาคม 2563 
 
                              รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
 

                     เดือนตุลาคม 2563 
น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ส่วนที่ 4  
แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SI1)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มุง่เน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SO1) 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่มุง่เน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1. หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568  
เปิดสอนปีการศึกษา 
2568 
 
 
 
 
2. หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตฉบับต่อ
ยอดจากวุฒิ ป.ตรี 
หลักสตูรใหม่  
เปิดสอนปีการศึกษา 
2567 

- ความส าเร็จของการ
พัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ผ่านการรับรองจากสภา
มหาวิทยาลยั สภาวิชาชีพ 
และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

จ านวน
หลักสตูร 

 

1) หลักสตูร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง 
2564 

 

  
 

1. ร่าง
หลักสตูร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2568 
 
 
 
2. หลักสูตร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต
ฉบับต่อยอด 
จากวุฒิ ป.ตรี 
หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2567 

1. โครงการวิจัยพัฒนา
หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตฉบับปรับปรุง 2568 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการวิจัยพัฒนา
หลักสตูร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับ
ต่อยอดจากวุฒิ ป.ตรี  
 
 

1. รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ  
2. รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา   
3. คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
3. หลักสูตรไดร้ับการ
รับรองคุณภาพตาม
เกณฑ์ สกอ. หรือ
มาตรฐานอื่น ครบทุก
หลักสตูร 
 
 

- ผลการประเมินคณุภาพ
หลักสตูรนั้นๆ ตามเกณฑ์ 
สกอ. หรือเกณฑ์
มาตรฐานอื่นคะแนน
เฉลี่ย  
มีค่าสูงขึ้น 

คะแนนเฉลีย่ 
ป.ตรี 

(2564) 

- ≥2.70 ≥3.00 ≥3.50 - โครงการสมัมนา 
เครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนทางการพยาบาล 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต คะแนนเฉลีย่

ป.ตรี 
ต่อเนื่อง 
(2567) 
(เปิดสอน
ปลายปี

งบประมาณ 
2566) 

- - - ≥2.70 

4. คะแนนการประเมิน
สมรรถนะรายปีของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีของ
แต่ละหลักสูตร ≥4.00 

- คะแนนการประเมิน
สมรรถนะรายปีของ
นักศึกษาแต่ละช้ันป ี

คะแนน 
 

- ≥3.51 ≥3.75 ≥4.00 - โครงการพัฒนาและประเมิน
สมรรถนะพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 

5. คะแนนเฉลี่ยความ 
พึงพอใจต่อหลักสูตรของ
ผู้เรยีนและผูส้อน≥4.00 

- ความพึงพอใจต่อ
หลักสตูรของผู้เรียนและ
ผู้สอน 

คะแนน 
 
 

≥3.51 
 

≥3.75 
 

≥4.00 
 
 

≥4.00 
 

- กิจกรรมการประเมิน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

6. คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อหลักสูตรของ
ผู้ใช้บัณฑิต≥3.80 

- ความพึงพอใจต่อ
หลักสตูรของผู้ใช้บัณฑติ 

คะแนน 
 
 

≥3.51 
 

≥3.60 ≥3.70 ≥3.80 - กิจกรรมการประเมิน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

7. ดัชนีผลการ
ด าเนินงาน 
หลักสูตรผา่นร้อยละ 100 

- ดัชนีผลการด าเนินงาน
หลักสตูรฯ 

ร้อยละตัว
บ่งช้ีที่ผ่าน

การประเมิน 

100 100 100 100 - กิจกรรมการจัดท า มคอ. 7 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
8. ร้อยละของบัณฑติที่
ประกอบอาชีพภายใน
ระยะเวลา 1 ปีหลัง
ส าเรจ็การศึกษา 
เป้าหมาย ≥ร้อยละ 96 

- อัตราการสอบผ่านและ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษา 
(ป.ตรี) 

ร้อยละ ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 - โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบข้ึนทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชั้น 1 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SI1)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มุง่เน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SO1) 
 กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 บริหารหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
๑.หลักสูตรได้รับการ
รับรองคุณภาพตาม
เกณฑ์ สกอ. ทุก
หลักสตูร 

- ผลการประเมิน
คุณภาพหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ สกอ. 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

≥3.๐๐ 
 

≥3.5๐ 
 

≥3.๗๕ 
 

≥๔.๐๐ 
 

๑. โครงการสมัมนาเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล 
๒. โครงการเตรียมความพร้อม  
  ๒.๑ โครงการเตรียมความ
พร้อม พัฒนา ก ากับ ติดตาม 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ให้ส าเร็จการศึกษา
รายวิชา (Coursework) ภายใน
ระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด 
  ๒.๒ โครงการพัฒนา ก ากับ 
ติดตาม นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
นักศึกษาหลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในการ
ท าวิทยานิพนธ์(Thesis) ของ
ผู้เรยีนเพื่อส าเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต  
(การพยาบาล
สุขภาพคนเมือง 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 
2567)    

๒. คะแนนการ
ประเมินสมรรถนะ 
รายปีของนักศึกษา 
แต่ละชั้นปีของแต่ละ
หลักสตูรโดยผู้เรยีน 
ผู้สอน และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ≥3.๕๑ 

- คะแนนการประเมิน
สมรรถนะรายปีของ
นักศึกษามหาบัณฑิตแต่
ละชั้นปีของแต่ละ
หลักสตูรโดยผู้เรยีน 
ผู้สอน และคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ค่าเฉลี่ย 
 

≥3.๕๑ 
 

≥3.๕๑ 
 

≥3.๕๑ 
 

≥3.๕๑ 
 

3. จ านวนนักศึกษาท่ี
ส าเรจ็การศึกษาท่ี
ก าหนด ≥ร้อยละ ๘๐ 

- จ านวนนักศึกษาท่ี
ส าเรจ็การศึกษาใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
 

≥ ร้อยละ 
๘๐ 

 

≥ ร้อยละ 
๘๐ 

 

≥ ร้อยละ 
๘๐ 

 

≥ ร้อยละ 
๘๐ 

 
4. คะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะของบัณฑติ
รายด้านประเมินโดย 
ผู้ใช้มหาบัณฑิต ≥ 3.51 

- ความพึงพอใจต่อ
หลักสตูรของผู้เรียน 
ผู้สอน 

ค่าเฉลี่ย 
 

≥3.๕๑ ≥3.๕๑ ≥3.๕๑ ≥3.๕๑ 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
 - ดัชนีผลการด าเนินงาน

หลักสตูรฯ 
ร้อยละตัว
บ่งช้ีที่ผ่าน
การประเมิน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SI1)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มุง่เน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SO1) 

กลยุทธ์ที่ 1.1.2-2 พฒันาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพคนเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 

1. ความส าเรจ็ในการ
พัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต  
(การพยาบาลสุขภาพ
คนเมือง หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2567X 

- ความส าเร็จของ
หลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลสุขภาพ
คนเมือง หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2567) 

จ านวน
หลักสตูรที่
เปิดสอน  

1 หลักสูตร 

- - - 1 
(1ส.ค.67) 

๑.โครงการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ
(การพยาบาลสุขภาพคน
เมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2567) 

2. โครงการเตรียมความ
พร้อมอาจารยห์ลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต  
(การพยาบาล
สุขภาพคนเมือง 
หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2567) 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SI1)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.2 บัณฑิตดีวิถีเมือง (SO2)  

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พฒันาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการด ารงชีวิตและมีจิตสาธารณะ 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 

1. บัณฑติมีพฤติกรรม 
จิตสาธารณะ เห็นประ
โยขน์ส่วนรวม 

 
 

- นักศึกษามีการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ
อย่างน้อย 15 ช่ัวโมง/
ภาคการศึกษา 

ร้อยละ 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

1. กิจกรรมสร้างเสริม            
จิตสาธารณะ (ปี 64) 
 
2. โครงการกีฬาสถาบัน
พยาบาลแห่งประเทศไทย 
 
3. โครงการแข่งขันทักษะ
เชิงวิชาชีพ 
 
4. โครงการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมสู่
นักศึกษาใหม่ 
 
5. โครงการปัจฉิมนเิทศ 
 
6. โครงการสุขภาพคนเมืองดี
ด้วยภูมิปญัญาไทย 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

- จ านวนรายวิชา
ทางการพยาบาลที่
สอดแทรกการดูแล
สุขภาพคนเมือง 

ร้อยละ 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 

2. คะแนนการ
ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร (PLOs) 
ประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต≥4.00 
 

- คะแนนการ
ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 
ประเมินโดยนักศึกษา
และอาจารย์ทุกปี
การศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ≥3.51 

 

≥3.75 ≥3.85 ≥4.00 7. โครงการก้าวสู่ครอบครัว
คุณภาพในสังคมเมืองกับ 
NMU 
 
8. โครงการเพิ่มพูนทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ
ส าหรับนักศึกษา 
 
9. โครงการศึกษางานห้อง
ผ่าตัดจากสถานการณจ์ริง 
 
10. โครงการส่งเสริมการ
สร้างพัฒนานวัตกรรม
ทางการพยาบาลและการ
เผยแพรผ่ลงานของ
นักศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย์ 
ในรายวิชานวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
 
11. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้ก้าว
ทันศตวรรษที่ 21 
  
12. โครงการจดัเตรียม
ความพร้อมเพื่อสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาต
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 

ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
ช้ัน 1  
 
13. โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย
เครือข่าย 
 
14. โครงการพัฒนาและ
ประเมินสมรรถนะ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 
15. โครงการคณะพยาบาล
สีเขียว 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SI1)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.2 บัณฑิตดีวิถีเมือง (SO2)  

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ปลูกฝังศลิปวฒันธรรมความเปน็ไทย 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 

1. นักศึกษามคี่าเฉลี่ย
ความตระหนักใน
ความส าคญัของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
≥4.00 

 

- ค่าเฉลี่ยความ
ตระหนักของนักศึกษา
ในความส าคญัของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ค่าเฉลี่ย ≥3.51 

 

≥3.75 ≥3.85 ≥4.00 - โครงการท านุบ ารุงศาสนา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 

- ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้า    
ร่วมโครงการ 

ค่าเฉลี่ย ≥3.51 

 

≥3.75 ≥3.85 ≥4 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SI1)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.3 ศิษย์เก่ามีความผูกพันและมีส่วนสนบัสนุนการพฒันาคณะฯ อย่างต่อเนื่อง   (SO3)  
 กลยุทธที่ 1.3.1 สานสัมพันธ์ศษิย์เก่า 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
๑. ศิษย์เก่ามีส่วน
ร่วมกับองค์กร อย่าง
น้อย 1 โครงการต่อป ี

- จ านวนโครงการบริการ
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ศิษยเ์ก่า
เข้าร่วม 

จ านวน
โครงการ 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 - โครงการบริการวิชาการ (ท่ีมีศิษย์
เก่ามาเข้าร่วม) 
กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ปี 64) 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

2. ศิษย์เก่ามีความ
ผูกพันต่อสถาบัน 
≥4.00 

- ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อ
สถาบันของศิษย์เก่า 

ค่าเฉลี่ย ≥3.51 ≥3.75 ≥3.85 ≥4.00 

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย ≥3.51 ≥3.75 ≥3.85 ≥4.00 

3. ความต่อเนื่องในการ
ให้เงินสนับสนุนสถาบัน
จากศิษย์เก่า 

- ความต่อเนื่องในการให้
เงินสนับสนุนสถาบันจาก
ศิษย์เก่า 

มีความ
ต่อเนื่อง 

ม ี ม ี ม ี ม ี

4. หน่วยงานท่ีคณะฯ
เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์
ครอบคลมุกลุ่มลูกค้า
หลัก ได้แก ่
    วชิรพยาบาล สนพ. 
สนอ. สภาวิชาชีพ และ 
หน่วยงานท่ีคณะฯรับ
เป็นพี่เลี้ยง 

- จ านวนหน่วยงานท่ี
คณะด าเนินงานสาน
สัมพันธ์ 
 

จ านวน >5 >5 >5 >5 - กิจกรรม/โครงการสานสัมพันธ์
ฉันท์มิตร  
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
5. จัดตั้งพิพิธภณัฑ์เกื้อ
การุณย ์

- ความก้าวหน้าของการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกื้อ
การุณย ์

ร้อยละ - - 50 100 - โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑเ์กื้อ
การุณย ์
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center)  (SI๒)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาผลงานวจิัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพคนเมืองทีเ่ป็นที่ยอมรับ (SO4) 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พฒันาศักยภาพอาจารย์ในดา้นการวิจัยและนวัตกรรม 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 

1. จ านวนงานวิจัย/
นวัตกรรม/หนังสือ/ต ารา/
บทความวิชาการ รวม ≥ 
90 เรื่องในปีงบประมาณ 
2567 

- ความส าเร็จของ
งานวิจยั/นวัตกรรม/
บทความวิชาการ/หนังสือ/
ต าราที่เกดิประโยชน์ต่อ
การบริการสุขภาพในเขต
เมือง 

 

จ านวน
งานวิจัย/

นวัตกรรม/
หนังสือ/ต ารา/

บทความ
วิชาการ 

- 21 เรื่อง - 22 เรื่อง - 23 เรื่อง - 24 เรื่อง 1. โครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสนุนดา้นวิจัย
และนวัตกรรมทางการ
พยาบาลและการ
ด าเนินการวิจยั R2R 
R&D 

2.โครงการความร่วมมือ
กับเครือข่ายเพื่อพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ 
บริการทาง
การศึกษา  
และภาควิชา 

2. จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีท าวิจัย/
นวัตกรรม/หนังสือ/
ต ารา/บทความวิชาการ
ร่วมกัน ≥4 เครือข่าย 

- ความส าเร็จของ
เครือข่ายความร่วมมือท่ี
ท าวิจัย/นวัตกรรม/
หนังสือ/ต ารา/บทความ
วิชาการร่วมกัน 

จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีท า

วิจัย/
นวัตกรรม/

หนังสือ/ต ารา/
บทความ

วิชาการร่วมกัน 

≥1 
เครือข่าย 

≥2 
เครือข่าย 

≥3 
เครือข่าย 

≥4 
เครือข่าย 

3. ทุนวิจัยจากภายนอก 
5 ทุน 

- จ านวนทุนวิจัยจาก
ภายนอก 

จ านวนทุน 2 ทุน 3 ทุน 4 ทุน 5 ทุน 

4. งานวิจยั/บทความ
วิชาการ/บทความวิจยั และ
นวัตกรรมทีต่ีพิมพเ์ผยแพร่

-  จ านวนงานวิจัย/บทความ
วิชาการ/บทความวิจยั และ
นวัตกรรมทีต่ีพิมพเ์ผยแพร่

30 เรื่อง 

 

30 เรื่อง 30 เรื่อง 30 เรื่อง 30 เรื่อง 3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 

ที่ตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 ขึ้น
ไป (ระดบัชาติ,นานาชาต)ิ 
30 เรื่อง 

ที่ตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 ขึ้น
ไป (ระดบัชาติ,นานาชาต)ิ 

ทางการพยาบาลสุขภาพ
คนเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center)  (SI๒)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาผลงานวจิัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพคนเมืองทีเ่ป็นที่ยอมรับ (SO4) 

กลยุทธ์ที่ 2.1.2 ด าเนนิการวิจัย/นวัตกรรมควบคู่กับ Faculty Practice 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าที่ท า Faculty 
Practice ในรูปแบบ
การวิจัย/นวตักรรม  
≥ ร้อยละ50 

- จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ท า Faculty Practice 
ในรูปแบบการวิจัย/
นวัตกรรม 

ร้อยละ ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 - โครงการความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
คุณภาพชีวิตคนเมือง 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
ทางการศึกษาและ
ภาควิชา 

2. งานวิจัย/นวัตกรรม 
14 เรื่อง 

- จ านวนงานวิจัย/
นวัตกรรม 

จ านวน
เรื่อง 

14 14 14 14 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center)  (SI๒)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการที่ตอบสนองปัญหาชุมชนเมืองเพื่อสร้างรายได้และเป็นทีย่อมรับของสังคมและองค์กรภายนอก (SO5) 

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เปิดหลักสูตรอบรมที่ตอบสนองความต้องการและปัญหาของสังคม/ชุมชนเมอืง 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
๑.รายไดจ้ากการบริการ
วิชาการในป ี๒๕๖๗ 
เท่ากับ ๑๒ ล้านบาท 

1. รายได้จากการบริการ
วิชาการ  
 

รายได้/ป ี
(ล้านบาท) 

10  
 

11  
 

12  
 

12  
 

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นวิจัย นวัตกรรมและองค์
ความรู้ทางการพยาบาลดา้นการ
ดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun 
Excellent Center) 

1. รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการทาง
วิชาการ  
2. หัวหน้าฝา่ย
ส่งเสริมการวิจยัและ
บริการวิชาการ 

๒.จ านวนหลักสตูร
ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะ
ทางหรือหลักสตูรอื่นๆ ที่
ได้รับรองจากสภาการ
พยาบาล หรือหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข
ระดับชาตหิรือนานาชาติ
≥ 7 หลักสตูร 

2. จ านวนหลักสูตรอบรม
ที่ตอบสนองความต้องการ
และปัญหาของสังคมหรือ
ชุมชนเมือง ท้ังหลักสูตรที่
ก่อให้เกิดและไม่ก่อให้เกดิ
รายได้ ที่ไดร้ับรองจาก
สภาการพยาบาล หรือ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

หลักสตูร ≥ 4 ≥ 5 ≥ 6 ≥ 7 -เปิดหลักสูตร/โครงการอบรม ท่ี
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม/สุขภาพคนเมือง และเป็น
การสร้าง New Skill ,Reskill 
and Upskill  
-หลักสูตรเฉพาะทาง ได้แก่ ENP 
,การพยาบาลวิกฤต , เวชปฏิบัติ
ผู้สูงอาย/ุไตเทียม 
-หลักสูตร Non degreeได้แก่ 
PN NA CM CG 
- ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ที่ประสานความร่วมมือการเปิด
หลักสตูร 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center)  (SI๒)  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการที่ตอบสนองปัญหาชุมชนเมืองเพื่อสร้างรายได้และเป็นทีย่อมรับของสังคมและองค์กรภายนอก (SO5) 

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาชุมชนต้นแบบรอบรั้วมหาวทิยาลัย 

Lagging KPR 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
๑.ชุมชนต้นแบบอย่าง
น้อย ๒ ชุมชน (ชุมชน วัด 
โรงเรียน 

1. จ านวนชุมชนต้นแบบท่ี
เกิดจากการบูรณาการ
ตามพันธกิจของคณะฯ 

จ านวน
ชุมชน 

 

- 
 

 

- 
 

 

1 
 

 

๒ 
 

 

1. โครงการบูรณาการ[บริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนรายวิชาสุขภาพคนเมือง
และการสรา้งเสริมสุขภาพ 
2. โครงการคนเมืองสุขภาพดี
เริ่มที่บ้าน 

1. รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการทาง
วิชาการ  
2. หัวหน้าฝา่ย
ส่งเสริมการวิจยัและ
บริการวิชาการ 
3. หัวหน้าฝา่ย
บริการทาง
การศึกษา 
4. หัวหน้าภาควิชา 
6 ภาควิชา 

๒.องค์ความรู้ทีไ่ด้จาก
การด าเนินงานบริการ
วิชาการ(KM) อย่างน้อย 
๑ ช้ิน 

2. จ านวนเนื้อหาด้าน
สุขภาพคนเมืองผ่าน KFN 
Channel 
 

จ านวน
เนื้อหา 
(เรื่อง) 

≥ ๖ 

 

≥ ๖ ≥ ๖ ≥ ๖ 

3. จ านวนครั้งในการเข้า
ชม KFN Channel 

จ านวนครั้ง ≥5,000 ≥7,000 ≥9,000 ≥10,000 3. จัดตั้ง KFN Channel เพื่อ
สื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพหรือ
ผลิตเนื้อหาเพื่อลงใน NMU 
Channel 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Educational Technology) (SI3) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาศนูย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลสู่ความเปน็เลิศ (Excellence Learning Resource Center) (SO6) 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 หนึง่สาขาหนึง่องก์  One Department One Scenario 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPR 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
นักศึกษามีทักษะการ
พยาบาลตาม
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ร้อยละ 100 

1. Scenario 
Simulation 
ครบถ้วนทุกสาขา 
และมีความหลากหลาย 

จ านวน 
Scenario 

Simulation 
 

≥ 6 
ครบทุก

สาขาวิชา 
 

≥ 12 
ครบทุก

สาขาวิชา 
 

≥ 18 
ครบทุก

สาขาวิชา 
 

≥ 24 
ครบทุก

สาขาวิชา 
 

1. กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนา 
Scenario Simulation One 
Department One Scenario เพื่อ
พัฒนาให้มี scenario ในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขา 
2. สรา้งเครือข่ายในการใช้ scenario 
ร่วมกัน โดยเชิญผูเ้ชี่ยวชาญใน
เครือข่ายมาเป็นที่ปรึกษา และมีการ
แลกเปลีย่น scenario 
3. สรา้งแรงจูงใจ (reward) โดยการ
จัดประกวด scenario จากอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา และมีการให้
รางวัล 
กิจกรรม การจัดการสิ่งสนับสนุนของ
Advanced Clinical lab ให้เพียงพอ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

 

2.ผลการประเมิน
การเรยีนรู้ผา่น
กิจกรรม Scenarios 
โดยนักศึกษา และ 
อาจารย ์

คะแนนเฉลีย่ ≥ 3.25 
 

≥ 3.5 ≥ 3.75 ≥ 4 

3. นักศึกษามีทักษะ
ทางการพยาบาล
ตามวัตถุประสงค์
เรียนรูโ้ดยใช้ 
Simulation 

ร้อยละ 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPR 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
 4. จ านวนหน่วยงาน

ภายนอกคณะฯ ท่ี
เข้าใช้บริการศูนย์
การเรยีนรู ้

จ านวน 1 2 3 4 1.1 จดัการสิ่งแวดล้อม ใหเ้ชื่อมโยง
ระบบการถ่ายทอดสญัญาณระหวา่ง
ห้องควบคุมและห้องปฏบิัติทางคลนิิก 
และจัดใหม้ีอุปกรณ์ ของใช้ เสมือนจริง 
  1.2 จัดท า flow แนวปฏิบตัิการใช้
บริการ(electronic) 
  1.3 จัดท าคูม่ือการใช้งานอุปกรณ์ 
(electronic) 
  1.4 จัดท าแบบประเมินผลการใช้
บริการ (electronic) 
กิจกรรม 
-  พัฒนาทักษะความสามารถฝ่าย
สนับสนุน (เจ้าหน้าที่เทคนิค 2 คน ให้
มีทักษะด้าน IT ภาษาอังกฤษ และจิต
บริการ) 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance Organization) (SI4) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานทีไ่ด้มาตรฐานดว้ยเทคโนโลยี  (SO7) 

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 คนส าราญ งานส าเร็จ 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1. ความส าเรจ็ในการ
พัฒนาระบบงานและ
กระบวนการท างาน 
ร้อยละ 100 
 

1. ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบงาน
และกระบวนการท างาน 
     1.1 มีระบบการ
ท างานที่มีมาตรฐาน 
(work system) เช่น  
มีการก าหนดมาตรฐานทั้ง
ในด้านปริมาณ และ
ระยะเวลา 

 
 
 
 

ร้อยละของ
งานท่ีมี

มาตรฐาน
การท างาน 

 

 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

80 
 
 
 

 

 
 
 
 

100 
 
 
 

 

 
 
 
 

100 
 
 

 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเข้าใจ ทักษะการใช้งาน MIS  

2. โครงการ “การออกแบบ
ระบบงาน (Work System 
Design)” 

3. โครงการ “เจาะลึกการจดัการ
กระบวนการ (Process 
Management in Practice)” 

4. โครงการ “การจัดการความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Knowledge 
Management 
Implementation)” 

5. โครงการ “ก้าวกระโดดด้วย
นวัตกรรม (Leading Innovation)” 

6. โครงการจ้างบริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
(2564+2565) 

1. รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร ์
และประกันคณุภาพ 
2. ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
พัฒนาคุณภาพ  
3. งานทรัพยากรบุคคล 

     1.2 มีกระบวน การ
ท างานท่ีชัดเจน (work 
process) เป็นขั้นตอน
และถือปฏิบตัิเป็น
แนวทางเดียวกัน 

จ านวนแนว
ปฏิบัติที่ดีท่ี
ได้รับการ

ยอมรับจาก
ผู้ใช้ 

 

1 
 
 

2 3 4 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
      1.3 มีการพัฒนา

ระบบงานให้สามารถ
ท างานบนระบบ 
TheDB ได ้

คะแนน
ความ 

พึงพอใจของ
การท างาน
บนระบบ 
TheDB 

≥3.50 ≥3.75 ≥4.00 ≥4.00   
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance Organization) (SI4) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development System)  (SO8) 

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็งและทันต่อบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPR 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1. ความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตาม HR 
master plan ร้อยละ 
100 

- ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการตาม HR 
master plan  

จ านวนระบบ
ย่อยตามแผน

แม่บท 

3 
 

6 
 

9 
 

9 
 

1.โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนแม่บทการบรหิารทรัพยากร
บุคคล (HR master plan)  
1. PA  / 
2. การลา / 
3. การพัฒนาขีดความสามารถ  
4. อัตราก าลัง / 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน / 
6.ขวัญและก าลังใจในการท างาน 
7.Career path 
8.IDP / 
9.สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล / 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะในการ
ท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร ์
และประกัน
คุณภาพ & ผู้ช่วย
คณบดฝี่ายพัฒนา
คุณภาพ &  
งานทรัพยากร
บุคคล 

2. จ านวนของอาจารย์
ประจ าร้อยละ 80 
 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ า 
 
 
 

ร้อยละ 65 70 75 80 1. โครงการรับอาจารย์ที่เกษียณ  
2. โครงการส่งอาจารย์ลาศึกษาต่อป.โท  
3. โครงการรับอาจารยผ์ู้ช่วย  
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance Organization) (SI4) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.3  พัฒนา Performance Management System เพื่อให้บุคลากรอยู่ดีมีสุข ท าดีได้ดี (SO9)  

กลยุทธ์ที่ 4.3.1 การประเมินผลการปฏิบัตงิานที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงาน  
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1. ระดับความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร 
≥4.00 

- ความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบ 
Performance 
management 
system :PMS 

ระบบตาม
สายงาน 

2 2 2 2 1. กิจกรรมจัดท า Performance 
Planning (ก าหนด KPI ค่าเปา้หมาย 
ข้อตกลงร่วม)  
       - จัดท าคู่มือในการประเมิน
สมรรถนะความสามารถ 
       - ส่งมอบนโยบายการประเมนิผล
การปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานทราบ 
       - ก าหนดมาตรฐานการประเมิน
สมรรถนะ ความสามารถในการท างาน
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม  
2. กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบ 360 องศา ตาม
วงรอบ 
3. โครงการ “การสร้างจิตส านึก
คุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality 
Awareness) และ การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตการท างานท่ีดีของบุคลากร”  
4. กิจกรรมเพชรแห่งการณุย์ เชิดชู
เกียรติบคุลากรดีเด่น 

1. รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร ์
และประกัน
คุณภาพ   
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ  
3. งานทรัพยากร
บุคคล 

- ความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 

คะแนน 
 

≥3.51 
 

≥3.75 
 

≥4.00 
 

≥4.00 
 

- ความพึงพอใจในงาน คะแนน 
 

≥3.51 
 

≥3.75 
 

≥4.00 
 

≥4.00 
 

- อัตราการลาออกของ
บุคลากร 

ร้อยละ ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 

2. คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารในทุกระดับ 
≥3.80 

- คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารในทุก
ระดับ 

คะแนน ≥3.80 ≥3.80 ≥3.80 ≥3.80 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance Organization) (SI4) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะสู่ความเป็นเลิศ (SO10) 

กลยุทธ์ที่ 4.4.1 พฒันาคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1. คะแนน EdPEx  
> 350 คะแนน(TQC.) 

- คะแนน EdPEx 
(วงรอบตามปี
การศึกษา ส.ค.-ก.ค.) 
  

คะแนน 150 
(ปี

การศึกษา 
2563) 

200 
(ปี

การศึกษา 
2564) 

> 350 
(TQC) 

(ปี
การศึกษา 
2565) 

> 400 
 

1. โครงการ “การสร้างจิตส านึก
คุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality 
Awareness) และ การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตการท างานท่ีดีของบุคลากร”  
2. กิจกรรม “การจดัการความรูสู้ก่าร
ประกันคณุภาพ  
 

1. รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร ์
และประกันคณุภาพ  
2. ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
พัฒนาคุณภาพ  
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance Organization) (SI4) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะสู่ความเป็นเลิศ (SO10) 

กลยุทธ์ที่ 4.4.2 พฒันาคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์การรับรองของสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1. ระยะเวลาการรับรอง
สถาบันการศึกษาฯ 
5 ปี (ปีการศึกษา 2568-
2572) 

- ระยะเวลาการ
รับรอง
สถาบันการศึกษาฯ 
 

ปี 
 

- - - 5 
(2568-
2572) 

1. โครงการประกันคุณภาพ (รับรอง
สถาบันฯ) ปีงบประมาณ 2568  
2. กิจกรรม การก ากับ ติดตาม ผลการ
ด า เ นิ น ง านต ามตั ว ช้ี วั ด แล ะ ต า ม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้ข้อมูลจริง  

1. รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร ์
และประกันคณุภาพ 
2. ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
พัฒนาคุณภาพ  
3. งานทรัพยากร
บุคคล 

2. ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ประจ าคณะมี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูร  

- จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ร้อยละ 100 100 100 100 

3. ร้อยละ 40 ของ
อาจารย์ประจ าคณะมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

- จ านวนอาจารย์ที่มี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 35 35 35 40 

4. ค่า FTES ของ
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจ าไม่เกิน 1:6 

- ค่า FTES  
 

ไม่เกิน 1:6 ไม่เกิน 
1:6 

ไม่เกิน 
1:6 

ไม่เกิน 
1:6 

ไม่เกิน 
1:6 

5.ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ประจ าคณะมี
ช่ัวโมง Faculty 
Practice ≥80 ช่ัวโมง 

- Faculty Practice  
 

จ านวน
ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 

6. ค่าเฉลี่ย 3 ปี 
ย้อนหลังของผลการ
สอบความรูเ้พื่อข้ึน
ทะเบียนใบอนุญาต 

- ร้อยละของการสอบ
ผ่านใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ  

ร้อยละ/ป ี ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
ประกอบวิชาชีพฯ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 96 

        

7. ค่าเฉลี่ย 3 ปี 
ย้อนหลังของการส าเร็จ
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

- ร้อยละการส าเร็จ
การศึกษา 
 

ร้อยละ/ป ี
 

≥90 ≥90 ≥90 ≥90 

8. ค่าเฉลี่ย 3 ปี 
ย้อนหลังระดับคณุภาพ
ผลงานทางวิชาการ/
งานวิจัย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 ของ
อาจารย์ประจ าคณะฯ 

- ร้อยละระดับ
คุณภาพผลงานทาง
วิชาการ/งานวิจัย 

ร้อยละ
ระดับ
คุณภาพ
ผลงานทาง
วิชาการ/
งานวิจัย 

≥30 ≥30 ≥30 ≥30 

  



46 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance Organization) (SI4) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะสู่ความเป็นเลิศ (SO10) 

กลยุทธ์ที่ 4.4.3 โครงการคณะพยาบาลสีเขียว 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1. ความส าเรจ็ของแผน
แม่บทในการเป็นคณะ
พยาบาลสีเขียว 

- ความส าเร็จของ
แผนแม่บทในการเป็น
คณะพยาบาลสีเขียว 

จ านวน
กิจกรรม 

1 2 4 7 1. โครงการคณะพยาบาลสเีขียว 
  1.1 กิจกรรมสร้างความตระหนกั
คณะพยาบาลสีเขียว 
  1.2 เพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 
  1.3 กิจกรรมลดค่าไฟฟ้า 
  1.4 กิจกรรมการคัดแยกขยะ 
  1.5 กิจกรรมบ าบดัน้ าเสีย 
  1.6 กิจกรรมประหยดัน้ า 
  1.7 เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 

1. รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร ์
และประกันคณุภาพ 
2. ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
พัฒนาคุณภาพ  
3. งานทรัพยากร
บุคคล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance Organization) (SI4) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะสู่ความเป็นเลิศ (SO10) 

กลยุทธ์ที่ 4.4.4 การพฒันาอาคารสถานที่ 

Lagging KPI 
ตัวบ่งชี ้

Leading KPI 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1. ร้อยละของโครงการ
ก่อสร้างที่ด าเนินการ
ส าเร็จตามแผน ร้อยละ 95 

- ร้อยละความก้าวหน้า 
ของโครงการก่อสรา้ง
เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 55 70 85 95 - โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก อาคาร
กิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ ทางเช่ือม 
และภมูิทัศน ์

1. รองคณบด ี
ฝ่ายยุทธศาสตร ์
และประกันคณุภาพ 
2. ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
พัฒนาคุณภาพ  
3. งานทรัพยากร
บุคคล 
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ภาคผนวก 
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