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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

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

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

1.2 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
1.3 มีเขตพ้ืนที่จำนวน 6 ไร่ 2 งาน ๗๓ ๓/๔ ตารางวา รวมพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 35,113 ตารางเมตร 

ประกอบด้วยอาคารเรียน หอพัก และโรงยิม ทั้งหมด 4 อาคาร  

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

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงเทียน   เจียรวัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์   ชูชาญ  รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์   เสตสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี    พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2.4 ผู้ช่วยคณบดี 
 1) รองศาสตราจารย์รัตนา  จารุวรรโณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา มุกสิริทิพานัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวารสาร 
 4) นางสาวสิริรัก     สินอุดมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

3. ประวัติความเปน็มาของคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้พัฒนามาจากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์        

ซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อ         
พ.ศ. 2519 สร้างความปลาบปลืม้ใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาเป็นอย่างมาก คณะฯ ได้ถือกำเนิด
มาจากการรวมโรงเรียนพยาบาล มีประวัติท่ียาวนาน 2 แห่ง 
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แห่งที่ 1 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล แนวคิดเรื่องการก่อต้ังโรงเรียนพยาบาล      
มีมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2494 ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี คุณพระชาญ วิธีเวช 
(นายแพทย์แสง  สุทธิพงศ์ )  พร้อมทั้ งคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุง เทพ  โดยมี             
นายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  วชิรพยาบาล  และนายแพทย์เสนอ  ตัณฑเศรษฐี               
ตำแหน่งนายแพทย์ศัลยกรรมกระดูก เป็นผู้ดำเนินการก่อตั้งและเสนอให้ได้งบประมาณในปี  พ.ศ. 2495-2496 
โดยใช้สถานที่ ณ วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 
 โรงเรียนพยาบาลน้ีมีฐานะเป็นหน่วยการศึกษาพยาบาลของวชิรพยาบาล โดยมีสถานที่ทำการอยู่ช้ัน 2          
ตึกวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ภายในมีห้องทำงานของครู ห้องสมุด ห้องสาธิตการพยาบาล ห้องศึกษาค้นคว้า 
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โดยใช้ห้องพระประวัติเป็นห้องเรียน ส่วนช้ันที่ 3 ใช้เป็นห้องนอนของนักเรียนพยาบาล
ต้ังแต่รุ่นที่ 1-4 
 หลักสูตรในระยะเริ่มแรกใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับโรงเรียนพยาบาลแห่งอ่ืนๆ กำหนดเวลาเรียน 3 ปี          
6 เดือน ต่อมา อาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง ซึ่งเป็นครูพยาบาลที่มีประสบการณ์จากศิริราชพยาบาล โดยท่านได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ไปศึกษาวิชาการพยาบาลท่ัวไป
และการบริหารโรงเรียนพยาบาลจากประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับทุนจากมูลนิธิร๊อกก้ี เฟลเลอร์ ไปศึกษาวิชาการ
บริหารโรงเรียนพยาบาลเพ่ิมเติมจาก Western Research University และการพยาบาลสาธารณสุขจาก Teacher 
College ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ท่านอาจารย์อบทิพย์สามารถนำความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่ามา
วางรากฐานให้แก่การศึกษาพยาบาลของโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วชิรพยาบาล และเป็นผู้จัดทำ
หลักสูตรเพ่ิมเติมเน้ือหาด้านการพยาบาลสาธารณสุข จึงเป็นหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ใช้เวลา
เรียน 4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ต่อมาท่านอาจารย์อบทิพย์ 
ตระหนักว่าโรงเรียนพยาบาลควรมีสถานที่เป็นสัดส่วน เพราะเป็นสถาบันการศึกษาของกุลสตรี สมควรมีหอพักท่ีมี
คุณภาพ มีสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนสันทนาการ  โดยมีจุดประสงค์ผลิตพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนพยาบาล  จึงได้มีการดำเนินการจัดซื้อที่ ดินโดยความร่วมมือระหว่างนายแพทย์ประพนธ์  เสรีรัตน์      
อาจารย์อบทิพย์  แดงสว่าง และอาจารย์สมรวย สุขพิศาล ได้ตกลงเลือกที่ดินติดริมน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นวังวัฒนาของ
หม่อมคลอง ไชยยันต์ (หม่อมหลวงคลอง สนิทวงศ์ เป็นหม่อมในพลเรือตรีหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ ไชยันต์)         
เน้ือที่จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 73 3/4 ตารางวา เป็นจำนวนเงิน 3,473,256 บาท ท่ีดินน้ีได้รับโอนเพื่อให้สร้างโรงเรียน
พยาบาลเมื่อวันที่ 23   พฤษภาคม 2499 ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ต้ังของสถาบันการศึกษาพยาบาลและหอพัก
นักศึกษาพยาบาลตราบจนกระทั่งทุกวันน้ี 
 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2497 - 2513 หลักสูตรการศึกษารับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเรียน 4 ปี 
จากเดิมโรงเรียนพยาบาลฯ เป็นหน่วยการศึกษาของโรงพยาบาลวชิระได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นแผนกพยาบาลและ
กองการศึกษาพยาบาล ซึ่งมี 2 แผนกคือ แผนกธุรการและแผนกโรงเรียน ต่อมาในปีพ.ศ. 2514  ได้ปรับปรุง
หลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 สายสามัญ           
เรียนระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน และเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วชิรพยาบาล เป็นวิทยาลัย
พยาบาลวชิรพยาบาล 
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 แห่งท่ี 2 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยโรงพยาบาลกลาง ก่อต้ังข้ึน ในปี พ.ศ. 2511         
นายชำนาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพในเวลาน้ัน ได้อนุมัติให้สร้างตึกโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัยโรงพยาบาลกลาง ในพ้ืนที่ด้านข้างและด้านหลังของโรงพยาบาลกลาง การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ             
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2512 และได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 รับผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเรียนหลักสูตร 4 ปี มีอาจารย์เจริญ    ศรียาภัย เป็นอาจารย์ใหญ่ และนายแพทย์คัมภีร์    มัลลิกะมาส         
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 สายสามัญ            
เรียนระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน เช่นเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลแห่งที่ 1 
 ปีพ .ศ . 2519  คณะผู้ บ ริห ารก รุงเทพมหานคร  มี ความ เห็ นว่าวิท ยาลัย ท้ั งสองแห่ งดั งกล่ าว 
มี วั ต ถุ ประสงค์ ในการดำเนิ นงาน เช่ น เดี ยวกั น  จึ งได้ รวมกิ จการเข้ าเป็ นวิ ทยาลั ย เดี ยวกั น ข้ึ นตรงต่ อ 
สำนักการแพทย์  ก รุงเทพมหานคร  และได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสม เด็จพระเจ้ าอ ยู่หั ว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งทรงพระราชทานนามว่า “วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย์” การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ    
มีการพัฒนามาเป็นลำดับเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรู้        
คู่คุณธรรม และเป็นสถาบันหลักในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลของ
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรที่ เปิดสอนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ            
ด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ปี พ.ศ. 2526 วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี) โดยใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี  
 ปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย์ได้มีการดำเนินงานเพ่ือเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 120 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2532 
และเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย์ได้เปล่ียนมาสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนพิเศษ 44 ง ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2537 
 ปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
(นวมินทราธิราช) โดยเรียกช่ือว่า คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2553 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร” เป็น “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” 
ต้ังแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ตามหนังสือสำนักราชเลขานุการ ที่ รล 002.4/9396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554             
(6 ทศวรรษ,  2557: 120-123) 

ปี พ .ศ .  2562 คณะพยาบาลศาสตร์เ ก้ือการุณย์เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต         
ในวันที่ 16 กันยายน 2562 
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4. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 ปรัชญา (Philosophy) : การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อ่ืนเป็นความสุขอย่างย่ิงของพวกเรา 
 ปณิธาน (Determination) : มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 วิสัยทัศน์ (Vision) : คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาช้ันนำแห่งมหานครเพื่อสุขภาพคนเมือง 
 พันธกิจ (Mission) : คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ มีพันธกิจ ในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลและพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมีภาวะผู้นำ 
การเปล่ียนแปลง พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ บูรณาการ
ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย อย่างเป็น
องค์รวม โดยคำนึงถึงพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
5. ค่านิยมขององค์กร (Core Values) 
 บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ได้ร่วมกันสร้างค่านิยมขององค์กร โดยการนำคำท่ีมีความ
สอดคล้องกับช่ือสถาบัน คือ KARUN นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาค่านิยมร่วม ได้แก่ 
 K = Keenness (กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ สั่งสมความเช่ียวชาญ) 
 A = Altruism (มีน้ำใจ คำนึงถึงผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ) 
 R = Respect (เคารพ ให้เกียรติ รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน) 
 U = Unity (รู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพ่ือความสำเร็จขององค์กร) 
 N = Nurture (มีจิตเมตตา ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเอ้ืออาทร) 
 
6. โครงสร้างองค์กร และการบริหารองค์กร   
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7. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ มีอัตรากำลังทั้งหมด จำนวน 248 อัตรา แบ่งเป็น อาจารย์ จำนวน 
116 อัตรา บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 75 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 57 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลแสดงบุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ จำแนกตามสายงาน  
                (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 
 

ข้อมูลบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2563 อัตรากำลงัเต็ม 

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

พนักงานมหาวิทยาลัย (1) 1 - 1 
ประเภทวิชาการ 

115 ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา (2) 2 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย (113) 93 20 

ประเภทสนับสนนุ 
75 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (3) 3 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย (72) 49 23 
    ประเภทลกูจ้างประจำ 

57 ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร (34) 34 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย (23) 23 - 

รวม 205 43 248 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลแสดงอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  
      จำแนกตาม สำนักงานคณบดี ฝ่ายและภาควิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
 

ฝ่าย/ภาควิชา 
อัตราครอง 

(คน) 
อัตราว่าง 

(คน) 
อัตราเต็ม 

(คน) 
ผู้บริหาร 1 - 1 
สำนักงานคณบดี 62 6 68 
ฝ่ายบริการทางการศึกษา 22 6 28 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 17 3 20 
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 1 6 7 
ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ 17 5 22 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 10 2 12 
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 11 1 12 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์
และเวชศาสตร์เขตเมือง 

14 4 18 

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 21 5 26 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 30 4 34 

รวม 205 43 248 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลแสดงสถานภาพบุคลากรประเภทวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
 

สถานภาพบคุลากร 
ประเภทวิชาการ 

ปีการศึกษา 
2562 

คุณวุฒิการศึกษา 
(คน) 

ตำแหน่งทางวชิาการ  
(คน) 

ตรี โท เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. 
ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 2 - 2 - 1 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 94 17 56 21 71 21 2 
อัตราว่าง 19 - - - - - - 

รวมทั้งสิน้ 115 17 58 21 72 22 2 
 

หมายเหตุ: ปฏิบัติงานจริง  76 คน  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  (ในประเทศ 7 คน) ปริญญาโท 6 คน                 
               อัตราว่าง  20 อัตรา 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลแสดงคุณวุฒิการศึกษา และตำแหน่งวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ คณะพยาบาล 
 ศาสตร์เก้ือการุณย์ (ข้อมลู ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
 

บุคลากรประเภทวิชาการ 
จำนวน  

(อัตราครอง)  
(คน) 

คุณวุฒิการศึกษา
(คน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ  
(คน) 

ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. 
ผู้บริหาร 1 - - 1 - 1 - 
การบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ 16 4 11 1 12 4 - 
การพยาบาลอายุรศาสตร์และศลัยศาสตร์ 28 5 17 6 21 5 1 
การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
และเวชศาสตร์เขตเมือง 

13 1 10 2 12 1 - 

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 9 2 4 3 6 3 - 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 9 2 5 2 5 4 - 
การพยาบาลมารดา  ทารก และการผดุงครรภ์ 20 3 10 7 16 3 1 

รวม 96 17 57 22 72 21 2 
 

 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลแสดงจำนวนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2563 - 2567 
 

ภาควิชา 
ปี 2563 

(คน) 
ปี 2564 

(คน) 
ปี 2565 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
ปี 2567 

(คน) 
การบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ - 1 1 - 1 
การพยาบาลอายุรศาสตร์และศลัยศาสตร์ 1 - - 1  
การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
และเวชศาสตร์เขตเมือง 

- - - -  

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ - - 2 -  
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ - - - 1  
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ - - - - 1 

รวม 
1 1 3 2 2 
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นักศึกษาพยาบาล 
 รับนักศึกษาพยาบาลทั้งหญิงและชาย รวมทั้ง 4 ช้ันปี จำนวน 838 คน (ตารางท่ี 6) 
ตารางท่ี 6 จำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามช้ันปี 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จำนวนนักศึกษา (คน) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2562) 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี  1 215 (ชาย 15,  หญิง 200) 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี  2 211 (ชาย 5,  หญิง 206) 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี  3 201 (ชาย 6,  หญิง 195) 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี  4 207 (ชาย 5,  หญิง 202) 

รวม 834 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
จำนวนนักศึกษา (คน) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
นักศึกษาปีที่  1 11 

รวม 11 
 

8. งบประมาณดำเนินงานของคณะฯ 
 ปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการต่าง ๆ โดยจำแนกเป็น งบประมาณ
จากกรุงเทพมหานคร 153,825,600 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 19,900,000 บาท เงินรายได้ที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย จำนวน 40,891,000 บาท รวมงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติเป็นเงินทั้งสิ้น 214,616,600 บาท     
(สองร้อยสิบสี่ล้านหกแสนหน่ึงหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และอนุมัติจัดสรรในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563  จำนวน 52 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน 15,212,450 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด  และมีโครงการบริการวิชาการที่หารายได้แก่           
คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการโดยใช้เงินค่าลงทะเบียนของผู้รับการอบรมเป็นหลัก        
ซึ่งค่าใช้จ่ายท่ีเหลือจากการอบรมจะเป็นเงินรายได้ของคณพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 
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ส่วนที่ 2 
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

1. หลักการ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาหน่ึงที่มีภารกิจหลัก

ด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมปัจจุบันโดยคาดหวังการพัฒนาประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  ในการ
ดำเนินงานมากที่สุดซึ่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีดังกล่าวน้ี ได้กรอบแนวคิดมาจากแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์เก้ือการุณย์ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) การประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562     
ผลจากการประชุมสัมมนา และข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก  มาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนา 
และประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกคณะฯ (SWOT)   
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  มหาวิทยาลัย            
นวมินทราธิราช  จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ
พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการ
ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ซึ่งประกอบไปด้วยการ
ผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ การสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
การบริหารจัดการ  นำไปสู่วิสัยทัศน์ คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งมหานครเพ่ือสุขภาพคนเมือง ซึ่งใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2563  ฉบับน้ีได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีตรงตามบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถาบัน  เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  มีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการฯ จะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังในลักษณะงานประจำ และ
การปฏิบัติการเชิงรุก แล้วยังใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการขออนุมัติและจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
1.1 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการฯ เป็นไปตามเป้าหมายของคณะฯ และสอดคล้องกับนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
1.2 เพ่ือเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
1.3 เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า 
1.4 เพ่ือลดความซ้ำซ้อน และจัดความสำคัญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน 
1.5 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

  1.6 เพ่ือเป็นการวางแผนและติดตามการใช้งบประมาณตามท่ีได้รับการจัดสรรให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ได้กำหนดหลักการสำคัญ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ 2563 โดยแผนปฏิบัติการฯ จะต้องตอบสนองและสอดคล้องกับแผนฯ ต่าง ๆ ดังน้ี 
3.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์            

12 เป้าประสงค์ 18 กลยุทธ์ 21 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านศาสตร์เขตเมือง 
ประกอบไปด้วย 3 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ 8 ตัวบ่งชี้  
    เป้าประสงค์ที่ ๑.1  บัณฑิตและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน 

ด้านศาสตร์เขตเมือง 
     กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย      

              ในการเป็น “ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง”  และตอบสนองต่อ 
              ยุทธศาสตร์ชาติ 

      กลยุทธ์ 1.1.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาบัณฑิต/ 
               บุคลากรให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
  เป้าประสงค์ที่ 1.2  การพัฒนาอาจารย์ที่มีความพร้อมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
     กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะการสอนและศาสตร์ 
                        เขตเมือง 
     กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
  เป้าประสงค์ที่ 1.3  มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้อย่างพอเพียง และ 
        พัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
    กลยุทธ์ 1.3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ  
    กลยุทธ์ 1.3.2 จัดทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม พอเพียง 
   กลยุทธ์ 1.3.3 สนับสนุนการพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัยให้ได้รับการรับรอง 
                            ตามเกณฑ์ EdPEx 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายและสร้างสรรค์งานวิจัยด้านศาสตร์เขตเมือง 

เป้าประสงค์ 2.1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้เพ่ือเป็นผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง 
     กลยุทธ์ 2.1.1 สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 
    กลยุทธ์ 2.1.2 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการจัดประชุมระดับชาติ 
             ด้านศาสตร์เขตเมือง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มีความทันสมัย 
   เป้าประสงค์ 3.1 สนับสนุนการพัฒนาบริการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ 
                 โรงพยาบาลวชิรพยาบาลให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย และ                    
                                                สามารถแข่งขันได้ 

     กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลวชิรพยาบาลให้ได้ตาม 
               มาตรฐานสูงสุดระดับชาติและมุ่งสู่สากล 
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   เป้าประสงค์ 3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมที่สะท้อนเอกลักษณ์สถาบันสอดคล้อง 
     กับความต้องการของสังคม เน้นการมีส่วนร่วมตลอดจนการช้ีนำเพ่ือการ 
                                              เปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคม 

     กลยุทธ์ 3.2.1 สนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเกิดจาก 
                                                            ความร่วมมือของทุกส่วนงาน หน่วยงานภายนอก และชุมชน         
                                                            เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   เป้าประสงค์ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรสามารถ 
                                                     ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้มี 
                                                             ประสิทธิภาพ (Performance Agreement) 
     กลยุทธ์ 4.1.2 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและ 
                                                            ประสิทธิผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอาคาร สถานที่ และส่ิงแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยและพร้อมสำหรับ  
                                         การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

   เป้าประสงค์ 5.1 อาคารสถานท่ีเพียงพอพร้อมใช้งานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
     กลยุทธ์ 5.1.1 ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่เพ่ิมข้ึนให้เป็นไปตามแผน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความม่ันคงและ 
                                          ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

   เป้าประสงค์ 6.1 บูรณาการด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
     กลยุทธ์ 6.1.1 ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารจัดการ 

   เป้าประสงค์ 6.2 พัฒนาระบบการเงิน บัญชีและพัสดุก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือความ 
                                           มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

     กลยุทธ์ 6.2.1 สนับสนุนการบริหารจัดการการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้ม ี
                                                            ประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

   เป้าประสงค์ 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ 
                                           ดำเนินงานการบริหารจัดการครอบคลุมทุกพันธกิจ 

     กลยุทธ์ 6.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานและ 
                                                             การส่ือสารภายในองค์กรครอบคลุมทุกภารกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    เป้าประสงค์ 7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
                                                     และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยเน้นการมีส่วนร่วม และเผยแพร ่
                                                     สูส่ังคม 
      กลยุทธ์ 7.1.1 สนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ 
                                                             มหาวิทยาลัย รวบรวมองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และการ 
                                                             อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรอบมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการ 
                                                             มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยและชุมชน 
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3.2  แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)  

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ ดังน้ี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตพยาบาลมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และมสีมรรถนะด้านการ 
                                                       พยาบาลสุขภาพคนเมือง 
    กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและคุณลักษณะ           
                                                              ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
    กลยุทธ์ที่ 1.1.2 จัดการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยมุ่งเน้นการ 
                                                               พยาบาลสุขภาพคนเมือง 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวตกรรมโดยมีเครือข่ายความ 
                                                   ร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ    
   เป้าประสงค์ที่ 2.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวตกรรมเพื่อสร้างเสริม 
                                                       คุณภาพชีวิตคนเมืองโดยร่วมมือกับเครือข่าย  
    กลยุทธ์ที่ 2.1.1 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวตกรรม 
    กลยุทธ์ที่ 2.1.2 ร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยและหรือนวตกรรม 
                                                               เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง 
    กลยุทธ์ที่ 2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์นำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียน 
                                                              การสอน/บริการวิชาการเพ่ือคุณภาพชีวิตคนเมือง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการเพื่อสุขภาวะของคนเมืองอย่างย่ังยืน 
 เป้าประสงค์ที่ 3.1 บริการวิชาการเพ่ือสร้างสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมของชุมชนเมือง 
   กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนางานบริการวิชาการในการสร้างชุมชนต้นแบบเพ่ือคุณภาพ 
                                                    ชีวิตคนเมือง 
   กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
   กลยุทธ์ที่ 3.1.3 ส่งเสริมบุคลากรด้านการพยาบาลให้มีสมรรถนะในการดูแล 
                                                    สุขภาพคนเมือง   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 นักศึกษาและบุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่า 

                                                       ของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

   กลยุทธ์ที่ 4.1.1 สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า 
                                                    ตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ 
                                                    ปัญญาท้องถ่ินโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
   กลยุทธ์ที่ 4.1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีขององค์กรสู่สังคม 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    กลยุทธ์ที่ 5.1.1 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
    กลยุทธ์ที่ 5.1.2 พัฒนาคณะฯ มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)  

เป้าประสงค์ที่ 5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS) ในการ 
                                                       บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธ์ที่ 5.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS)  
                                                               ครอบคลุมทุกพันธกิจ (5 พันธกิจ) 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 ทรัพยากรบุคคลของคณะมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่ตรง 
                                                                กับสายงาน 

   กลยุทธ์ที่ 5.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความรู้ความ 
                                                    เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงาน 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะอยู่ 
                                                       ในระดับดีข้ึนไป 

   กลยุทธ์ที่ 5.4.1 การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ 
                                                    หลักสูตรและระดับคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.3 ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562 ท่ีผ่านมามีดังน้ี 

1. โครงการ/กิจกรรมการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน  33 โครงการ/ กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 71.74 และมีตัวช้ีวัดที่ผ่าน 47 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 71.21 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.52 ตัวช้ีวัด  
ที่ไม่ได้ดำเนินการ  4 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 6.06 ประกอบด้วย กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรังปรุง 2563 เน่ืองจากอยู่ในข้ันตอนเริ่มดำเนินการ ยังไม่มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณต่อไป ยังมีระยะเวลาดำเนินการภายในวงรอบ 5 ปี ของการพัฒนา
หลักสูตรฯ  โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เน่ืองจาก มีอาจารย์ใหม่เข้ามาเพียงรายเดียว อาจต้องปรับการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่รายบุคคล จึงไม่ได้จัดโครงการ และโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ เน่ืองจากจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่ตรงเป้าหมาย  
   3. โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการแต่ไม่สำเร็จ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
2.17 แต่มีตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัดดำเนินการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด ประกอบด้วย โครงการพัฒนาบุคลากรประเภท
สนับสนุนด้านสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2 กิจกรรมศึกษา    
ดูงาน) เน่ืองจากระยะเวลาการดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดตามแผน และหน่วยงานท่ีติดต่อขอไปดูงาน
ไม่สะดวกแจ้งว่าอยู่ในช่วงเปิดภาคการศึกษาขอให้คณะเล่ือนการดูงานไปก่อน  และ ขาดการติดตามโครงการต่าง ๆ 
ตามไตรมาส   

 
 
 



15 
 

4. โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.35 มีตัวช้ีวัดที่ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 9.09  ประกอบด้วยโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล สิ้นสุดการอบรม 22 เมษายน 2563 และโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยเหลือผุ้ป่วย สิ้นสุดการ
อบรม 5 มกราคม 2563 (โครงการส้ินสุดปีงบประมาณ 2563) 

   5. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด จำนวน 7 โครงการ/
กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบข้ึนทะเบียนใบอนุญาตฯ  โครงการประชุมอบรมด้านสถิติวิเคราะห์และ/
หรือระเบียบวิ ธีวิจัย/จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  กิจกรรมนักวิจัยพ่ี เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่                   
โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ผู้ดูแลภิกษุอาพาธและสูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ (MIS) ครอบคลุมทุกพันธกิจ (5 พันธกิจ) กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยประชา
พิจารณ์  โครงการการประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษา  

จากโครงการดังกล่าวที่ไม่บรรลุตัวช้ีวัด จำเป็นต้องกลับมาทบทวนวิธีการที่ดำเนินการในแต่ละโครงการโดย
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตพยาบาลใหม่ให้มีผลร้อยละผลการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ 
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือเพ่ิมวิธี/หาช่องทาง การประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง หรือ
จำเป็นต้องปรับวิธีการสอนสำหรับพระภิกษุให้เข้าใจง่ายๆ  ชุดจีวรเป็นอุปสรรคในการเรียน  หากิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลากรคิดเห็นว่า ผู้บริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง   เป็นต้น นำผลการดำเนินงาน
ที่ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดไปปรับปรุงแก้ไขตามหลัก PDCA ร่วมกันทบทวนตัวช้ีวัดควรเป็นตัวชี้วัดที่ท้าทาย หาวิธีการ
ใหม่ ทบทวนเครื่องมือวัดว่าตรงกับเน้ือหาที่ต้องการวัดหรือไม่ เพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 
 

3.4 ข้อเสนอแนะจากปีงบประมาณ 2562 สู่การพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
     1. ควรทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวท่ีช่วยผลักดันให้คณะฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ 

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในเชิงกลยุทธ์เท่าน้ัน ส่วนงานประจำมอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าภาค                
เป็นผู้ดำเนินการโดยจัดสรรบุคลากรเพ่ือสนับสนุนให้งานสำเร็จ  

2. ควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณระหว่างงานเชงิกลยุทธ์และงานประจำหลังได้รับจัดสรร 
งบประมาณประจำปี 

3. ควรกำหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้เป็นตัวช้ีวัดท่ีท้าทาย เพ่ือให้เกิด 
ผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนองค์กร 

4. ควรมีการจัดโครงการในมิติการพัฒนาองค์การเพ่ิมข้ึน เช่น มีการพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนตามพันธกิจอุดมศึกษา โดยส่งเสริมการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล   

5. ควรเน้นโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ และการวิจัยที่เน้นตอบสนองสุขภาพคน 
เมืองเพ่ิมข้ึน และควรเพิ่มโครงการบริการวิชาการที่หารายได้เพ่ิมข้ึน ส่วนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าควร
จัดระยะเวลาสั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่คนจำนวนมาก 
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จากการประเมินผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น คณะฯ ได้นำมาสู่การจัดทำแผน    
ปฏิบัติการ ประจำปี 2563   มีโครงการ/กิจกรรมท่ีผ่านการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 52 
โครงการ/กิจกรรม 117 ตัวบ่งชี้ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  15 กลยุทธ์  8 
เป้าประสงค์   โดยแบ่งตัวช้ีวัดออกเป็น  3 กลุ่ม คือตัวช้ีวัดท่ีเป็นกลยุทธ์นำไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์
เก้ือการุณย์  จำนวน 47  ตัวบ่งช้ี  ตัวช้ีวัดที่เก่ียวกับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาอาจารย์ จำนวน  28  ตัวบ่งช้ี  
และตัวช้ีวัดที่เป็นงานประจำ จำนวน  42 ตัวบ่งช้ี  ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1. ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
   

ลำดับ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

1 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผลการสอบความรู้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในรอบปีแรก ≥ ร้อยละ 96 
2 ตัวบ่งช้ีที่ 29 คะแนนความรู้หลังการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้าน

การสอนสำหรับพยาบาลพ่ีเล้ียง 
≥ร้อยละ 80 

3 ตัวบ่งช้ีที่ 30 จำนวนชุมชนในเขตเมืองท่ีเข้าร่วมโครงการบูรณาการ การเรียนการสอน
กับรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน กับการบริการวิชาการ 

3 ชุมชน 

4 ตัวบ่งช้ีที่ 31 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการ การเรียนการสอนกับรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน กับการบริการวิชาการมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

ร้อยละ 70 

5 ตัวบ่งช้ีที่ 32 ค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติงานของนักศึกษาในการบูรณาการการเรียนการ
สอนตามโครงการบูรณาการ การเรียนการสอนกับรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน กับการบริการวิชาการมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ 

> 3.50 

6 ตัวบ่งช้ีที่ 33 จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการ การเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ ในรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 

200 คน 

7 ตัวบ่งช้ีที่ 34 ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะของนักศึกษาเกี่ยวกับการ            
บูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่การบูรณาการวิชาการ 

> 3.50 

8 ตัวบ่งช้ีที่ 35 ค่าคะแนนความรู้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับการดูแลตนเองหลัง
เข้าร่วมโครงการบูรณาการ การเรียนการสอนกับบริการวิชาการ ใน
รายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 

> 3.50 

9 ตัวบ่งช้ีที่ 38 ค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติงานของนักศึกษาในการบูรณาการการเรียนการ
สอนตามโครงการเกื้อฯ  อาสาเพ่ือพัฒนาเด็กไทย     

> 3.50 

10 ตัวบ่งช้ีที่ 39 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสุขภาพคนเมืองดีด้วยภูมิปัญญาไทย ≥ 140 คน 

11 ตัวบ่งช้ีที่ 40 ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการสุขภาพคนเมืองดีด้วยภูมิปัญญา
ไทย เกี่ยวกับการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพ 

> 3.50 

12 ตัวบ่งช้ีที่ 41 ค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติงานของนักศึกษาในการ บูรณาการการเรียน
การสอนตามโครงการสุขภาพคนเมืองดีด้วยภูมิปัญญาไทย 

> 3.50 

13 ตัวบ่งช้ีที่ 42 จำนวนผู้ดูแลผู้ปว่ยโรคเรื้อรังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะทักษะการ
ดูแล  ข้ันพ้ืนฐานของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

≥ 50 คน 
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ลำดับ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2563 
14 ตัวบ่งช้ีที่ 43 จำนวนทักษะข้ันพื้นฐานท่ีผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถปฏิบัติได้ ≥ 1 ทักษะ 

15 ตัวบ่งช้ีที่ 44 จำนวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการสื่อสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพคนเมือง 

≥ ร้อยละ 90 

16 ตัวบ่งช้ีที่ 45 ความพึงพอใจของประชาชนต่อสื่อสร้างสรรค์ท่ี นศ.ให้ความรู้ตาม
โครงการสื่อสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพคนเมือง 

> 3.50 

17 ตัวบ่งช้ีที่ 46 คะแนนความรู้ของประชาชนที่เกิดจากการใช้ส่ือแต่ละชนิดตามโครงการ
ส่ือสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพคนเมือง 

≥ ร้อยละ 60 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและหรือนวตกรรมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ 
18 ตัวบ่งช้ีที่ 54 จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน TCI 1 ขึ้นไป 27 เรื่อง 
19 ตัวบ่งช้ีที่ 55 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย

และหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง 
≥ 2 เร่ือง 

20 ตัวบ่งช้ีที่ 56 จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/การบริการวิชาการ 3 เร่ือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบริการวิชาการเพ่ือสุขภาวะของคนเมืองอย่างยั่งยืน 
21 ตัวบ่งช้ีที่ 57 จำนวนวัดที่เข้าร่วมโครงการวัดต้นแบบ (สิ่งแวดล้อม/ สุขภาพ รณรงค์ใส่

บาตรอาหารสุขภาพ) วัดสายสุขภาพ healthy temple 
≥ 1 วัด 

22 ตัวบ่งช้ีที่ 58 ค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ตามโครงการ
วัดต้นแบบ 

> 3.50 

23 ตัวบ่งช้ีที่ 59 จำนวนโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการ 
24 ตัวบ่งช้ีที่ 60 จำนวนอาสาสมคัรที่เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร (อสส.)เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชุมชน 
≥ 100 คน 

25 ตัวบ่งช้ีที่ 61 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
(อสส.)เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชุมชนสามารถปฏิบัติการดูแล
ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 

ร้อยละ 100 
 

26 ตัวบ่งช้ีที่ 62 จำนวนผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่องการพัฒนาสุข
ภาวะของผู้สูงอายุในเขตเมือง 

150 คน 
 

27 ตัวบ่งช้ีที่ 63 บทเรียนท่ีได้จากการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเมือง ≥ 3 บทเรียนท่ีครอบคลุม
กาย จิต สังคม 

30 ตัวบ่งช้ีที่ 66 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมการคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุภายใต้การจัดการบริการ”คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร” รุ่นท่ี 3 มี
ความรู้ในการประเมินและคัดกรองผู้สูงอายุ 

≥ ร้อยละ 80 

31 ตัวบ่งช้ีที่ 67 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 

≥ ร้อยละ 80 

32 ตัวบ่งช้ีที่ 68 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมโครงการการฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 

≥ ร้อยละ 80 

33 ตัวบ่งช้ีที่ 69 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
ช่วยเหลือผู้ป่วย 

≥ ร้อยละ 80 

34 ตัวบ่งช้ีที่ 70 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมโครงการ
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย 

≥ ร้อยละ 80 
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ลำดับ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2563 
35 ตัวบ่งช้ีที่ 71 ผู้ผ่านการอบรมมีงานทำตรงสาขาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

ช่วยเหลือผู้ป่วย 
≥ ร้อยละ 80 

36 ตัวบ่งช้ีที่ 72 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การ
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 

≥ ร้อยละ 80 

37 ตัวบ่งช้ีที่ 73 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นท่ี 4 มีความพึงพอใจ 

≥ ร้อยละ 80 

38 ตัวบ่งช้ีที่ 74 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม โครงการฟ้ืนฟูเรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การ
ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) 

≥ ร้อยละ 80 

39 ตัวบ่งช้ีที่ 75 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม โครงการฟ้ืนฟูเรื่องการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) 

≥ ร้อยละ 80 

40 ตัวบ่งช้ีที่ 76 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล             
(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นท่ี 16 

≥ ร้อยละ 80 

41 ตัวบ่งช้ีที่ 77 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นท่ี 16 

≥ ร้อยละ 80 

42 ตัวบ่งช้ีที่ 78 ผู้ผ่านการอบรมมีงานทำตรงสาขาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   
(การดูแลผู้สูงอายุ)  

≥ ร้อยละ 80 

หมายเหตุ  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 เป็นตัวชี้วัดที่เป็นงานประจำทั้งหมด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
43 ตัวบ่งช้ีที่ 87 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 1 แผน 
44 ตัวบ่งช้ีที่ 88  แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี 2564-2566 1 แผน 
45 ตัวบ่งช้ีที่ 89 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 1 แผน 
46 ตัวบ่งช้ีที่ 102 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน (BLS) และการใช้ 

AED มีความรู้ภาคทฤษฎีเพ่ิมขึ้นภายหลังการฝึกอบรม 
≥ ร้อยละ 80 
 

47 ตัวบ่งช้ีที่ 103 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐานและการใช้  
AED  ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 100 

 

2. ตัวชี้วัดด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาอาจารย์ 

ลำดับ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 จำนวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการเรียน
การ 
สอนทางการพยาบาล 

≥ 3 หน่วยงาน  
• ระดับปฐมภูมิ   
• ระดับทุติยภูมิ  
• ระดับตติยภูมิ   

2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 จำนวนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของเครือข่ายผู้ใช้
บัณฑิตตอบได้ถูกต้องตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559   

≥ 5 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 จำนวนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีคณะฯได้รับการเสนอแนะจาก
เครือข่าย 

≥6 แนวทางตาม TQF 
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ลำดับ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2563 
4 ตัวบ่งช้ีท่ี 5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรได้รับการ

พัฒนาถึงข้ันตอนการ
เสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะ 

5 ตัวบ่งช้ีท่ี 6 จำนวนทักษะท่ีมีนักศึกษาได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะศตวรรษท่ี 21 
ตลอดปีงบประมาณโดยรวม 

มีครบทั้ง 3 ทักษะของ
ศตวรรษท่ี 21 

6 ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ร้อยละของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4  ผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึก
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 ในครั้งแรก 
และผ่านการประเมิน
รอบแก้ตัว ร้อยละ 100 

7 ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดโครงการ > 3.50 
8 ตัวบ่งช้ีท่ี 18 ค่าเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะแห่งการุณย์มี

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงคุณลักษณะแห่งการุณย์ 
อย่างน้อย 3 คุณลักษณะ 

9 ตัวบ่งช้ีท่ี 19 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะ         
แห่งการุณย์ 

> 3.50 

10 ตัวบ่งช้ีท่ี 20  จำนวนอาจารย์ และนักศึกษา ท่ีได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

อาจารย์ 1 คน และ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปี
ท่ี 3 จำนวน 10 คน 

11 ตัวบ่งช้ีท่ี 21 อาจารย์และนักศึกษาเกื้อการุณย์เดินทางเยือนได้ตามกำหนดการตาม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

วันท่ี 20-26 ตุลาคม 
2562 

12 ตัวบ่งช้ีท่ี 22  จำนวนอาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing and Health Aichi 
Prefectural University มาเยือนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตาม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

อาจารย์และนักศึกษา 11 
คน  
 

13 ตัวบ่งช้ีท่ี 23 อาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing and Health Aichi 
Prefectural University เดินทางมาเยือนได้ตามกำหนดการเดินทาง
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 
2563 

14 ตัวบ่งช้ีท่ี 24 จำนวนช้ินงานท่ีคณะอาจารย์และนักศึกษาท้ัง 11 คน สร้างจากประสบการณ์ 
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 

≥ 1 ชิ้นงาน 
 

15 ตัวบ่งช้ีท่ี 25 ระยะเวลาในการเผยแพร่ช้ินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

ภายใน 1 เดือนหลัง
กลับจากการเดินทาง 

16 ตัวบ่งช้ีท่ี 26 มีแผนกิจกรรมความร่วมมือ ในปีงบประมาณ 2564 จากการดำเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

≥ 1 กิจกรรม 

17 ตัวบ่งช้ีท่ี 27 จำนวนผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
สำหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง 

 30-35 คน 

18 ตัวบ่งช้ีท่ี 28 ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
สำหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง 

ร้อยละ 100 

19 ตัวบ่งช้ีท่ี 36 จำนวนนักศึกษาท่ีมีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการเก้ือฯ อาสาเพื่อพัฒนาเด็กไทย                 ≥ 40 คน 

20 ตัวบ่งช้ีท่ี 37 จำนวนเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการเกื้อฯ  อาสาเพื่อพัฒนาเด็กไทย                    
ได้รับกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

≥ 100 คน 
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ลำดับ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2563 
21 ตัวบ่งช้ีท่ี 47 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ที่เข้าร่วมโครการศึกษางานห้องผ่าตัดจาก

สถานการณ์จริง 
ร้อยละ 100 

22 ตัวบ่งช้ีท่ี 48 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของนักศึกษาในเรื่องบทบาทของพยาบาลในห้องผ่าตัด ≥ 80 คะแนน 
23 ตัวบ่งช้ีท่ี 49 ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
> 3.50 

24 ตัวบ่งช้ีท่ี 50 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและหรือนวตกรรมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันต่าง ๆ เป็นตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 
หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาบริการวิชาการเพ่ือสุขภาวะของคนเมืองอย่างย่ังยืน เป็นตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน                               
25 ตัวบ่งช้ีท่ี 79 จำนวนกิจกรรมท่ีนักศึกษา/บุคลากรเข้าร่วมทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
≥ 3 กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
26 ตัวบ่งช้ีท่ี 104  จำนวนอาจารย์ท่ีได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก อย่างน้อย 2 ทุน 
27 ตัวบ่งช้ีท่ี 105  จำนวนอาจารย์ท่ีได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท อย่างน้อย 2 ทุน 
28 ตัวบ่งช้ีท่ี 117  ผลการตรวจรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการรับรอง 5 ปี 

(ปีการศึกษา 2563-
2568) 

 

3. ตัวชี้วัดงานประจำ 

ลำดับ ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

1 ตัวบ่งช้ีท่ี 7 จำนวนนักเรียนที่สนใจสมัครโครงการรับนักศึกษาใหม่ > 1,000 คน 
2 ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ร้อยละของนักเรียนสมัครเข้าโครงการรับนักศึกษาใหม่ครบทุกกลุ่มในรอบแรก  ร้อยละ 100 
3 ตัวบ่งช้ีท่ี 9 จำนวนกิจกรรมท่ีคณะจัดประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ≥ 3 กิจกรรม 
4 ตัวบ่งช้ีท่ี 12 จำนวนนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียม

ความพร้อมสู่นักศึกษาใหม่ 
≥ ร้อยละ 95 

5 ตัวบ่งช้ีท่ี 13 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่นักศึกษาใหม่
มีความพร้อมด้านวิชาการ 

> 3.50 

6 
ตัวบ่งช้ีท่ี 14 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่นักศึกษาใหม่
มีความพร้อมด้านทักษะชีวิต 

> 3.50 

7 ตัวบ่งช้ีท่ี 15 ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่นักศึกษา
ใหม่มีความเข้าใจแผนการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และระเบียบกฎเกณฑ์ของคณะฯ 

> 3.50 
 
 

8 ตัวบ่งช้ีท่ี 16 จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ ≥ ร้อยละ 95 
9 ตัวบ่งช้ีท่ี 17 ค่าเฉล่ียนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่

วิชาชีพมีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ 
> 3.50 
 



21 
 

ลำดับ ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2563 
10 ตัวบ่งช้ีท่ี 51 เกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลังจบ

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
≥ 3.00 

11 ตัวบ่งช้ีท่ี 52 จำนวนอาจารย์ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

≥ 10 คน 

12 ตัวบ่งช้ีท่ี 53 ค่าเฉลี่ยความรู้หลังได้รับการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

> 3.50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น                               
13 ตัวบ่งช้ีท่ี 80 ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีไทย 
> 3.50  

14 ตัวบ่งช้ีท่ี 81 ค่าเฉล่ียคะแนนความตระหนักในความสำคัญในคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมไทย > 3.50  
15 ตัวบ่งช้ีท่ี 82 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของคณะ 1 เรื่อง 
16 ตัวบ่งช้ีท่ี 83 แหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 4 แหล่ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

17 ตัวบ่งช้ีท่ี 84 ค่าเฉล่ียคะแนนโดยรวมของการเป็นองค์กรคุณธรรม > 3.50 
18 ตัวบ่งช้ีท่ี 85 ค่าเฉล่ียคะแนนผลการประเมินผู้บริหารทุกระดับ > 3.50 
19 ตัวบ่งช้ีท่ี 86 จำนวนบุคลากรท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติ ≥ 10 คน 
20 ตัวบ่งช้ีท่ี 90  ค่าเฉล่ียทัศนคติของบุคลากรต่อองค์กรภายหลังจากการเข้ารับการอบรม

โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
> 3.50 

21 ตัวบ่งช้ีท่ี 91  ค่าเฉล่ียความผูกพัน (engagement)  ต่อองค์กรภายหลังจากการเข้ารับ
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

> 3.50  

22 ตัวบ่งช้ีท่ี 92  ค่าเฉล่ียความสามัคคีภายในองค์กร/หน่วยงานภายหลังจากการเข้ารับการ
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

> 3.50  

23 ตัวบ่งช้ีท่ี 93  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

≥ ร้อยละ 80 

24 ตัวบ่งช้ีท่ี 94  ร้อยละของนักศึกษาหลังได้รับการอบรมมีความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
อัคคีภัย 

≥ ร้อยละ 80 

25 ตัวบ่งช้ีท่ี 95  ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการอพยพเม่ือเกิด
อัคคีภัย (นักศึกษาปี1) 

> 3.50 

26 ตัวบ่งช้ีท่ี 96  ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ร้อยละ 80 
27 ตัวบ่งช้ีท่ี 97  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อส่ิงแวดล้อมและสถานท่ีทำงาน ในองค์กร

ของบุคลากรและนักศึกษา 
> 3.50 

28 ตัวบ่งช้ีท่ี 98  ร้อยละของคะแนนการประเมินการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน          
(5 ส) แต่ละหน่วยงาน 

≥ ร้อยละ 85 

29 ตัวบ่งช้ีท่ี 99  จำนวนชนิดกีฬาท่ีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการกีฬาสถาบันพยาบาล
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 33 
 

≥ 5  ชนิดกีฬา 
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ลำดับ ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2563 
30 ตัวบ่งช้ีท่ี 100  ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย           

ครั้งท่ี 33 
 ≥ ร้อยละ 60 

31 ตัวบ่งช้ีท่ี 101  ร้อยละของความสำเร็จในการมีระบบสารสนเทศ (MIS) เพ่ือการตัดสินใจ ร้อยละ 100 

32 ตัวบ่งช้ีท่ี 106  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 

33 ตัวบ่งช้ีท่ี 107  จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ ≥15 ชั่วโมง/ปี 
34 ตัวบ่งช้ีท่ี 108  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100  
35 ตัวบ่งช้ีท่ี 109  จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ≥10 ชั่วโมง/ปี 
36 ตัวบ่งช้ีท่ี 110  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการ 
ร้อยละ 100 

37 ตัวบ่งช้ีท่ี 111  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติของ
บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการ 

> 3.50 

38 ตัวบ่งช้ีท่ี 112  มีการทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ≥ 5 ช้ินงาน 
39 ตัวบ่งช้ีท่ี 113  จำนวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปล่ียน

เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางาน 
≥ ร้อยละ 80 

40 ตัวบ่งช้ีท่ี 114  มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน แนวปฏิบัติ ท่ีดี          
๑ แนวปฏิบัติ 

41 ตัวบ่งช้ีท่ี 115  คะแนนผลการประเมินระดับหลักสูตร > 3.80 
42 ตัวบ่งช้ีท่ี 116  คะแนนผลการประเมินระดับคณะ 100 คะแนน           

(เกณฑ์ EdPEx) 
 

3.5 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561               
ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

จุดที่ควรพัฒนาระดับหลักสูตร 
1. อาจารย์ท้ังคณะฯ ควรรับรู้ระบบกลไกในแต่ละตัวช้ีวัดในแนวทางเดียวกันรวมถึง 

เอกสารหลักฐานต่าง ๆควรเป็น Official  Document 
2. การพัฒนาต้องสอดคล้องกันกับตัวบ่งช้ี  ผ่านกระบวนการ  P-D-C-A 
3. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตอบโจทย์สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา โดยใส่หลักฐานอ้างอิง link  เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 
4. ควรตรวจสอบตามเกณฑ์และประเมินระบบ ว่าเป็นอย่างไร แล้วนำปัญหาทีเ่กิดขึ้นมา 

ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
5. เรื่องระบบและกลไกควรแสดงให้เห็นว่า  ปรับปรุงกระบวนการใดตามตัวบ่งช้ี               

และปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวนการนั้นแล้วผลที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไร 
6. ควรกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจนและส่งเสริม 

สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทำหน้าท่ีและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น Advanced  clinical  lab ควรมีบุคลากรสายสนับสนุน 

ประจำการเพื่อจัดบริการการใช้ห้องหรืออุปกรณ์ 
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จุดที่ควรพัฒนาระดับคณะ 
1. เน่ืองจากลักษณะของคณะฯ มีความเป็นลักษณะเฉพาะ กล่าวคือเป็น Corporate  

University  ดังน้ันควรกำหนดโครงร่างองค์กร ที่สะท้อนถึงบริบทขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต
ที่ต้องการเพ่ือสามารถกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ถูกต้อง โดยควรกำหนดเป็นช่วงระยะเวลาในการจัดทำแต่ละ
ด้านให้ชัดเจน 
 
 2. ควรคำนึงและสร้างความย่ังยืนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหลักกับองค์กร (connection) รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งปัจจุบันมีศิษย์เก่า ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรจะมีความย่ังยืนและมั่นคง
ในการดำเนินการผลิตบัณฑิตต่าง ๆ  

3. คณะฯ ควรมีกระบวนการในการรู้ความต้องการของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสามารถ 
กำหนดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการท่ีแท้จริงของกรุงเทพมหานคร 

4. คณะฯ ควรหาปัจจัยความผูกพันของลูกค้าในระดับต่าง ๆ  ทั้งลูกค้าปัจจุบัน และ 
ลูกค้าอดีต รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต เช่น พยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดทางการแพทย์  เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลนำเข้า
สำหรับการปรับหลักสตูร 

5. คณะฯ ควรคำนึงถึงการควบคุมต้นทุนในการผลิตบัณฑิต  โดยเฉพาะในเชิง 
กระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ  เพ่ือสามารถที่จะรู้ถึงสถานการณ์ท่ีแท้จริงในด้านการเงินขององค์กร เน่ืองจาก
ต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร  
 

6. ควรกำหนดผลลัพธ์ด้านการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการทำงานในโรงพยาบาลที่ 
สังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งอยู่ภายในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะด้าน Attitude  และ Skill  ที่คณะฯ ต้องผลิต
บัณฑิตออกไปทำงาน  และควบคุมกระบวนการผลิตให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์ด้านการศึกษาที่ได้กำหนดไว้  

7. คณะฯ ควรออกแบบกระบวนการวัดนักศึกษาในแต่ละช่วงที่สำคัญเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 
จะสามารถตอบสนองต่อผลลัพธ์ด้านการศึกษาได้ 

8. คณะฯ ควรมีระบบและกลไกในการสร้างองค์ความรู้ เช่น งานวิจัย หลักสูตรที่ 
ตอบสนองต่อกรุงเทพมหานคร 

9. คณะฯ ควรคำนึงถึงคู่แข่งในอนาคต เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคตได้ 
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ความคาดหวังสำหรับปีการศึกษาหน้า หากต้องการทำการพัฒนาคณะฯ  
โดยการใช้เกณฑ์ EdPEx 

1. มีโครงร่างองค์กรที่สะท้อนถึงบริบทของคณะ ฯ  
2. การรายงานผลลัพธ์ด้านการศึกษา และประสิทธิผลด้านการศึกษา เช่น ร้อยละของ 

จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา  ต้นทุนการผลิตบัณฑิต  (หมวด 7.1) 
3. การวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ  โดยเฉพาะวิธีการวัดที่เป็นระบบ (definerable,  

repeatable, measurable ; predictable) ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้  (หมวด 4.1)  
4. แนวทางที่คณะฯ ใช้ในการรับฟังเพ่ือสร้างความผูกพันกับลูกค้าที่สำคัญ ทั้งลูกค้าปัจจุบัน  

และลูกค้าอดีต (ศิษย์เก่าที่มีส่วนสำคัญในการบริหารงานในกรุงเทพมหานคร) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ       
ในระดับของผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์  (หมวด 3.1 กับ 3.2) 

5. การรายงานผลลัพธ์ด้านความผูกพันของลูกค้าที่สำคัญ ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าอดีต  
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำคัญ ในระดับของผู้ใช้บัณฑิตท่ีอยู่ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ (หมวด 7.2) 

  3.6 การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT) ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
เก้ือการุณย์ 

  ความหมายของ SWOT 
จุดแข็ง (strengths): จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ 

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน งบประมาณ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
จุดอ่อน (weaknesses): (ข้อเสียเปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง 

ที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆขององค์กร เช่น การเงินหรืองบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารขาดทักษะในการเป็นผู้นำ และการบริหาร สภาพแวดล้อมในองค์กรไม่เอ้ืออำนวยต่อการ
ทำงาน นโยบายขององค์กรไม่ชัดเจน เป็นต้น 

โอกาส (opportunities): เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร              
เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินการขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ 
โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแข่งขัน เทคโนโลยี
สมัยใหม่และแนวคิดทัศนคติของประชากรปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการของสังคม อยู่เสมอ 

อุปสรรค (threats): เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ 
ส่งผลเสียต่อองค์กร เช่น เศรษฐกิจ ความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง การแข่งขันสูง เป็นต้น (แหล่งข้อมูลได้
จาก www.thaiembassy.org) 
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ผลการวิเคราะห์ SWOT จากความคิดเห็นของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 

1. อาจารย์มีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาที่เช่ียวชาญ  
2. อัตราส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES 1:6 

 3. บัณฑิตมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 
 4. มีงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
 5. มีสวัสดิการสำหรับนักศึกษา เช่น การดูแลสุขภาพ อาหาร และหอพักภายในคณะฯ ทำให้มีความ
ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการเดินทาง  
 6. มีระบบอาจารย์ประจำช้ันและอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา  

7. มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
8. มีวารสารเก้ือการุณย์อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 Impact factor 0.667 (ปี 2561) 
9. มีหลักสูตรบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง และตอบสนองนโยบายระดับคณะ มหาวิทยาลัย และ ระดับชาติ 
10. บุคลากรมีความยึดมั่น ผูกพันในองค์กร (อัตราลาออกน้อยกว่าร้อยละ 3 ) 
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
 2. อาจารย์วุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 3. ตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 4. จำนวนอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 

5. อาจารย์ยังไม่สามารถพัฒนาด้านภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
6. การร่วมการทำวิจัยระหว่างอาจารย์ต่างสถาบันน้อย 
7. อาจารย์ขาดทักษะด้าน IT 

 8. บุคลากรสายสนับสนุนบางตำแหน่งขาดความเช่ียวชาญในตำแหน่ง 
 9. การกำหนดภาระงาน (PA) ของสายสนับสนุนยังไม่ชัดเจน 
 10. ไม่มีหน่วยงานการบริการสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะ 
 11. จำนวนนักศึกษาต่อห้องเรียนแออัด 1:100 
 12. บุคลากรไม่มีความชำนาญในการดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์เป็นหน่ึงในสาขาขาดแคลนและเป็นท่ีต้องการของสังคม 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

มหาวิทยาลัยไอจิ 
3. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาพยาบาล 
4. มีแหล่งฝึกพยาบาลท่ีเพียงพอ มีความพร้อม และได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) 
5. คณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร และเงินอุดหนุนรัฐบาล 
6. ได้งบประมาณจากกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการทำวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ         

Urban Health Nursing 
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7. มีชุมชนใกล้เคียงของคณะฯ มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
8. มีเครือข่ายสถานบริการสุขภาพที่ให้ความร่วมมือในการบริการวิชาการ เช่น สนพ. สนอ. 
9. สมาคมศิษย์เก่าสนับสนุนกิจการของคณะฯ อย่างเข้มแข็ง 

 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
 1. มีสถาบันอ่ืนมาใช้แหล่งฝึกร่วมกัน  

2. การแข่งขันสูงในการจัดบริการวิชาการของสถาบันการศึกษาพยาบาลต่าง ๆ 
 3. มีสถาบันการศึกษาอ่ืนเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทำให้อาจารย์ลาออกเปลี่ยนสถาบัน ทำให้คณะฯ  
เกิดภาวะขาดแคลนอาจารย์ 

4. สภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวัง มีการร้องเรียนและการ 
ฟ้องร้องเรื่องทางการแพทย์เพ่ิมมากขึ้น 
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4. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

ผู้รับผิดชอบ Flow  Chart   ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ 

 

 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 

 
 

 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 

 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ 

 

 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ 

 

 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ 

 

                   เริ่มต้น 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

 

ประชุมคณะกรรมการ 

 

จัดทำร่างแผนฯ 

               

                     เสนอ       ไม่อนุมัติ 

                         อนุมัติ 

จัดทำแผนฉบับสมบูรณ์ 

 

 

กำกับติดตามโครงการตามไตรมาสสรุป
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 

สิ้นสุด 

 

 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือร่วมกัน
กำหนดทิศทางของแผน (วิสัยทัศน์ 
โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
งบประมาณ SWOT)   
 
- คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

- จัดทำแผนฯ เสนอต่อคณบดี 

 

 

- จัดทำแผนฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณบดี 
>>มหาวิทยาลัยฯ >>เวียนแจ้งหน่วยงาน
ภายในคณะฯ >> ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ของคณะฯ 

- รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ปีต่อไป 
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5. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ กลยุทธ์ ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
                                               สุขภาพคนเมือง  

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
                                                    มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
   กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตโดยมุ่งเน้นการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวตกรรมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับ 
                                              สถาบันต่าง ๆ    
  เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวตกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคน 
                                          เมืองโดยร่วมมือกับเครือข่าย 
   กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวตกรรม 
   กลยุทธ์ที่ 2 รว่มมือกับเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยและหรือนวตกรรมเพื่อพัฒนา 
                                              คุณภาพชีวิตคนเมือง  
   กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์นำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน/ 
                                              บริการวิชาการเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการเพ่ือสุขภาวะของคนเมืองอย่างย่ังยืน 
 เป้าประสงค์ที่ 1 บริการวิชาการเพ่ือสร้างสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมของชุมชนเมือง 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานบริการวิชาการในการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง 
 กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมบุคลากรด้านการพยาบาลให้มีสมรรถนะในการดูแลสุขภาพคนเมือง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคณุค่าของศิลปวัฒนธรรม 
                                          ไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าตระหนักใน 
                                              ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยชุมชน                        
                                              มสี่วนร่วม 
   กลยุทธ์ที่ 2 สง่เสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีขององค์กรสู่สังคม 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ที่ 1 มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคณะฯ มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy worklace) 

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS) ในการบริหารจัดการ 
                                          อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS) ครอบคลุม         
                                              ทุกพันธกิจ  (5 พันธกิจ) 

เป้าประสงค์ที่ 3 ทรัพยากรบุคคลของคณะมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่ตรง                     

                                                    กับสายงาน 
เป้าประสงค์ที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธ์ที่ 1 การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ                    
               ระดับคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 

สาระสำคญัของแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ 2563 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์                    
8 เป้าหมาย  15 กลยุทธ์  และมี 52 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์กำหนดขึ้นสำหรับการประเมินผล
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น  117  ตัวชี้วัด โดยครอบคลุมพันธกิจของคณะฯ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการศึกษา  
2. ด้านพัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
3. ด้านการบูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ   
4. ด้านทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีไทย  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 
 

 วิสัยทัศน์   คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งมหานครเพื่อสขุภาพคนเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เป้าประสงค์ 1  บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
1. โครงการสัมมนา
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนทางการ
พยาบาล  

- จำนวนหน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการ 
ผลิตบัณฑิต 1        
(ตัวบ่งชี้ 1) 
- จำนวนคณุลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของเครือข่ายผู้ใช้
บัณฑิตตอบได้ถูกต้องตาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์          
ปี พ.ศ. 2559  กำหนด 
ผลิตบัณฑิต 2        
(ตัวบ่งชี้ 2) 
- จำนวนแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนที่คณะฯได้รับการ 
เสนอแนะจากเครือข่าย 
ผลิตบัณฑิต 3        
(ตัวบ่งชี้ 3) 

- ≥ 3 หน่วยงาน  
• ระดับปฐมภูมิ   
• ระดับทุติยภูมิ  
• ระดับตติยภูมิ   
- ≥ 5 คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์
ตามกรอบ
มาตราฐานการ
อุดมศึกษา 
 
 
 
- ≥6 แนวทาง
ตาม TQF 

     *     **  40,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

2.โครงการอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
สอบความรู้ขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพ 

- ผลการสอบความรู้ขึ้น
ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพในรอบปีแรก 
กลยุทธ์ 1 (ตัวบ่งชี้ 4) 

-≥ ร้อยละ 96 *       **     103,000 
เงินรายได้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

3. โครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ฉบับร่าง 

-หลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ.2564 
ผลิตบัณฑิต 4  
(ตัวบ่งชี้ 5) 

- หลักสูตรได้รับ
การพัฒนาถึง
ขั้นตอนการเสนอ
คณะกรรมการ
ประจำคณะ 

*           ** 267,000 
เงินรายได้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

4. โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ให้ก้าวทันศตวรรษที่ 21 
 

 

- จำนวนทักษะที่มี
นักศึกษาได้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมทักษะศตวรรษที่ 
21 ตลอดปีงบประมาณ
โดยรวม 
ผลิตบัณฑิต 5 
(ตัวบ่งชี้ 6) 

- มีครบทั้ง 3 
ทักษะของ
ศตวรรษที่ 21 
 

*           ** 100,000 
เงินรายได้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

5. โครงการรับนักศึกษา
ใหม่ 
 
 
 
 
 

- จำนวนนักเรียนที่
สนใจสมัคร 
งานประจำ 1  
(ตัวบ่งชี้ 7) 
- ร้อยละของนักเรียนสมัคร
เข้าครบทุกกลุ่มในรอบแรก  
งานประจำ 2 
(ตัวบ่งชี้ 8) 
- จำนวนกิจกรรมที่คณะ

- > 1,000 คน 
 
 
 
- ร้อยละ 100 
 
 
 
- ≥ 3 กิจกรรม 

*        **    50,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 
150,000 
เงินรายได้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ  
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

จัดประชาสัมพันธ์ 
การรับนักศึกษา 
งานประจำ 3  
(ตัวบ่งชี้ 9) 

 

6. โครงการเพิ่มพูนทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

-ร้อยละของนักศกึษา
พยาบาลชั้นปีที่ 4  ผ่าน
เกณฑ์การประเมินการฝึก
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ผลิตบัณฑิต 6 
(ตัวบ่งชี้ 10) 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดโครงการ 
ผลิตบัณฑิต 7  
(ตัวบ่งชี้ 11) 

-ร้อยละ 80 ใน
ครั้งแรก และ
ผ่านการประเมิน
รอบแก้ตัว         
ร้อยละ 100 
 
- > 3.50 

*    **        30,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/ 
ภาควิชาการ

บริหาร      การ
พยาบาลและ
พื้นฐานวิชาชีพ 

 
 
 

7. โครงการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมสู่
นักศึกษาใหม่ 

- จำนวนนักศึกษาและ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วม
โครงการ 
งานประจำ 4  
(ตัวบ่งชี้ 12) 
- นักศึกษามีความพร้อม
ด้านวิชาการ 
งานประจำ 5  
(ตัวบ่งชี้ 13) 

- ≥ ร้อยละ 95 
 
 
 
 
- > 3.50 
 
 
 

      *     ** 200,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการฯ /    
รองคณบดี ฝ่าย

วิชาการ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

- นักศึกษามีความพร้อม
ด้านทักษะชีวิต 
งานประจำ 6  
(ตัวบ่งชี้ 14) 
-  ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจแผนการจัด
การศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
ระเบียบกฎเกณฑ์ของ
คณะฯ 
งานประจำ 7 
(ตัวบ่งชี้ 15) 

- > 3.50 
 
 
 
- > 3.50 
 

 
 
 
 

8. โครงการปัจฉิมนิเทศ
และเตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพ 

- จำนวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
งานประจำ 8  
(ตัวบ่งชี้ 16) 
- ค่าเฉลี่ยนักศึกษาที่มี
ความพร้อมในการเข้าสู่
วิชาชีพ 
งานประจำ 9  
(ตัวบ่งชี้ 17) 

- ≥ ร้อยละ 95 
 
 
 
- > 3.50 
 
 

  *    **      180,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการฯ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

9. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะแห่งการุณย์
นักศึกษาพยาบาล 

- ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
ที่นักศึกษาแสดง
คุณลักษณะ 
แห่งการุณย์  
ผลิตบัณฑิต 8 
(ตัวบ่งชี้ 18) 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
การเข้ารว่มกิจกรรม 
ผลิตบัณฑิต 9  
(ตัวบ่งชี้ 19) 

-  อย่างน้อย 3 
คุณลักษณะ 
 
 
 
 
- > 3.50 

      *     ** 200,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี      
ฝ่ายกิจการฯ 

 
 
 
 
 
 

10. โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

- จำนวนอาจารย์ และ
นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วม
โครงการ 
ผลิตบัณฑิต 10  
(ตัวบ่งชี้ 20) 
- อาจารย์และนักศึกษา
เกื้อการุณย์เดินทาง
เยือนได้ตามกำหนดการ 
ผลิตบัณฑิต 11  
(ตัวบ่งชี้ 21) 
- จำนวนอาจารย์และ
นักศึกษาจาก School 
of Nursing and 
Health Aichi 
Prefectural 

- อาจารย์ 1 คน 
และนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่
3 จำนวน 10 
คน 
- วันที่ 20-26 
ตุลาคม 2562 
 
 
 
- อาจารย์และ
นักศึกษา 11 
คน  
 
 

20-
26 
* 
 
 

       
 
 

    
 

** 

400,000 
เงินรายได้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

University มาเยือน
คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ 
ผลิตบัณฑิต 12  
(ตัวบ่งชี้ 22) 
- อาจารย์และนักศึกษา
จาก School of Nursing 
and Health Aichi 
Prefectural University 
เดินทางมาเยือนได้ตาม
กำหนดการเดินทาง 
ผลิตบัณฑิต 13  
(ตัวบ่งชี้ 23) 
- จำนวนชิ้นงานที่คณะ
อาจารย์และนักศึกษาทั้ง 11 
คน  สร้างจากประสบการณ์ 
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ 
ผลิตบัณฑิต 14  
(ตัวบ่งชี้ 24) 
- ระยะเวลาในการ
เผยแพร่ชิ้นงาน 
ผลิตบัณฑิต 15  
(ตัวบ่งชี้ 25) 

 
 
 
 
 
- กุมภาพันธ์-
มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
- ≥ 1 ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน 1 
เดือนหลังกลับ
จากการเดินทาง 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

- มีแผนกิจกรรมความ
ร่วมมือในปี 
งบประมาณ 2564 
ผลิตบัณฑิต 16 
(ตัวบ่งชี้26) 

- ≥ 1 กิจกรรม 
 

11. โครงการอบรม
หลักสูตร การพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอน
สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 
 

- จำนวนผู้เข้าอบรม  
ผลิตบัณฑิต 17  
(ตัวบ่งชี้ 27) 
- ร้อยละของผู้สำเร็จ
การอบรม 
ผลิตบัณฑิต 18  
(ตัวบ่งชี้ 28) 
- คะแนนความรู้หลังการ
อบรม 
กลยุทธ์ 2 (ตัวบ่งชี้29) 

 - 30-35 คน 
 
 
- ร้อยละ 100 
 
 
 
- ≥ร้อยละ 80 

    *    **    37,250 
เงินรายได้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชาการ

พยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุง

ครรภ์ 
 

๑๒. โครงการบูรณาการ 
การเรียนการสอนกับ
รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน กับ
การบริการวิชาการ 
 

- จำนวนชุมชนในเขต
เมืองที่เข้าร่วมโครงการ  
กลยุทธ์ 3 (ตัวบ่งชี้30) 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ 
กลยุทธ์ 4 (ตัวบ่งชี้ 31) 
 

- 3 ชุมชน 
 
 
- ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

        *   ** 39,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/ 
ภาควิชาการ
พยาบาล

สาธารณสุข
ศาสตร์และเวช
ศาสตร์เขตเมือง 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

- ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
ในการบูรณาการการ
เรียนการสอน 
กลยุทธ์ 5 (ตัวบ่งชี้32) 

- > 3.50 

1๓. โครงการบูรณาการ      
การเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ ในรายวิชา
การพยาบาลมารดาและ
ทารก 

- จำนวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
กลยุทธ์ 6  (ตัวบ่งชี้33) 
- ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
ความเข้าใจทักษะของ
นักศึกษาเกี่ยวกับ
การบูรณาการความรู้
จากทฤษฎีสู่การบูรณา
การวิชาการ 
กลยุทธ์ 7 (ตัวบ่งชี้34) 
- ค่าคะแนนความรู้
ความเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเอง 
กลยุทธ์ 8 (ตัวบ่งชี้35) 

- 200 คน 
 
 
- > 3.50 
 
 
 
 
 
 
- > 3.50 

 *         **  71,800 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/ 
ภาควิชาการ

พยาบาลมารดา 
ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 

14. โครงการเกื้อฯ            
อาสาเพื่อพัฒนาเด็กไทย 
 

- จำนวนนักศึกษาที่มี
จิตอาสาเข้าร่วม
โครงการ  
ผลิตบัณฑิต 19  
(ตัวบ่งชี้ 36) 

- ≥ 40 คน 
 
 
 
 

 *  11  **       10,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/ 
ภาควิชาการ
พยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

- จำนวนเด็กที่เข้าร่วม
โครงการได้รับกิจกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ 
ผลิตบัณฑิต 20  
(ตัวบ่งชี้ 37) 
- ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
ในการบูรณาการการ
เรียนการสอน 
กลยุทธ์ 9 (ตัวบ่งชี้ 38) 

- ≥100 คน 
 
 
 
 
- > 3.50 

 

15. โครงการสุขภาพคนเมืองดี
ด้วยภูมิปัญญาไทย 
 

- จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
กลยุทธ์ 10 (ตัวบ่งชี ้39) 
-ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เกี่ยวกับการใช้ภูมิ
ปัญญาไทยมาใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ 
กลยุทธ์ 11 (ตัวบ่งชี ้40) 
- ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
ในการ บูรณาการการ
เรียนการสอน 
กลยุทธ์ 12 (ตัวบ่งชี ้41) 
 

- ≥ 140 คน 
 
 
- > 3.50 
 
 
 
 
 
- > 3.50 

* 13 
พ.ย 

 **         35,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/ 
ภาควิชาการ
พยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

16. โครงการส่งเสริม
สมรรถนะทักษะการดูแล
ขั้นพื้นฐานของผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 

- จำนวนผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรังเข้าร่วม
โครงการ 
กลยุทธ์13 (ตัวบ่งชี้ 42) 
- จำนวนทักษะขั้น
พื้นฐานที่ผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรังสามารถ
ปฏิบัติได้ 
กลยุทธ์ 14 (ตัวบ่งชี ้43) 

- ≥ 50 คน 
 
 
 
- ≥1 ทักษะ 

 *        **   10,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชาการ

บริหาร        
การพยาบาล
และพื้นฐาน

วิชาชีพ 

17. สื่อสร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพคนเมือง 
 

- จำนวนนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 เข้าร่วมโครงการ 
กลยุทธ์ 15 (ตัวบ่งชี ้44) 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อสื่อ
สร้างสรรค์ที่ นศ.ให้
ความรู้ 
กลยุทธ์ 16 (ตัวบ่งชี ้45) 
- คะแนนความรู้ของ
ประชาชนที่เกิดจากการ
ใช้สื่อแต่ละชนิด 
กลยุทธ์ 17 (ตัวบ่งชี ้46) 
 

- ≥ร้อยละ 90 
 
 
- > 3.50 
 
 
 
 
- ≥ร้อยละ 60 

       22     ** - รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ/ 
ภาควิชาการ

บริหาร 
การพยาบาล
และพื้นฐาน

วิชาชีพ 



41 
 

* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

18. โครงการศึกษางาน
ห้องผ่าตัดจากสถานการณ์
จริง  

- ร้อยละของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วม
โครงการ 
ผลิตบัณฑิต 21  
(ตัวบ่งชี้ 47) 
- ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
ของนักศึกษาในเรื่อง
บทบาทของพยาบาลใน
ห้องผ่าตัด 
ผลิตบัณฑิต 22  
(ตัวบ่งชี้ 48) 

- ร้อยละ 100 
 
 
 
 
-≥ 80 คะแนน 

  *       **   - รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/ 
ภาควิชาการ

บริหาร 
การพยาบาล
และพื้นฐาน

วิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยมุ่งเน้นการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
1. โครงการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 

- ค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใน
หลักสูตร 
ผลิตบัณฑิต 23  
(ตัวบ่งชี้ 49) 
- ร้อยละของรายวิชา ที่
นักศึกษาสอบผ่านภายใน 
1 ปี  
ผลิตบัณฑิต 24  
(ตัวบ่งชี้ 50) 
 
 

- > 3.50 
 

 
 
 
 
- ร้อยละ 100 

 
* 

30          30 
** 

100,000 
เงินรายได้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร 

มหาบัณฑิต 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

2. โครงการกำกับติดตาม
นักศึกษานักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต ให้สำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา 

- เกรดเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 
3.00  
งานประจำ 10  
(ตัวบ่งชี้ 51) 

- ≥ 3.00  *           ** 100,000 
เงินรายได้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ /
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 

3. โครงการเตรียมความ
พร้อมอาจารย์ในการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

-  จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อม 
งานประจำ 11  
(ตัวบ่งชี้ 52) 
-  ค่าเฉลี่ยความรู้หลังได้รับ
การเตรียมความพร้อม 
งานประจำ 12  
(ตัวบ่งชี้ 53) 

- ≥10 คน 
 
 
 
- > 3.50 
 

*   **         45,000 
เงินรายได้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและหรือนวัตกรรมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ 
เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองโดยร่วมมือกับเครือข่าย 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

  

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
1. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะอาจารย์ด้าน
การวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
   - กิจกรรมเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร
ทางการวิจัยเพื่อสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

- จำนวนงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน 
TCI 1 ขึ้นไป 
กลยุทธ์ 18 (ตัวบ่งชี้54) 
 

- 27 เรื่อง *           ** - รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 ร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยและหรือนวตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง 
1.กิจกรรมความร่วมมือ
กับเครือข่ายในการพัฒนา
งานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนเมือง  
 
 
 
 

- จำนวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ร่วมมือกับ
เครือข่าย 
กลยุทธ์ 19 (ตัวบ่งชี้ 55) 
 
 
 
 

- ≥ 2 เรื่อง 
 

 

 

 

*           ** เงินกองทุนวิจัย
ของ

มหาวิทยาลัย 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย/ 

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
งานวิจัย 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

  

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์นำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน/บริการวิชาการเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง 
1. กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัยไปใชใ้นการ
เรียนภาคปฏิบัติ 
(Evidence Based 
Practice) 
 

- จำนวนงานวิจัยที่
บูรณาการกับการเรียน
การสอน/หรือบริการ
วิชาการ 
กลยุทธ์ 20 (ตัวบ่งชี้56) 

- 3 เรื่อง 
 
 
 
 

    *       ** - รองคณบดี      
ฝ่ายวิจัย/       
รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบริการวิชาการเพื่อสุขภาวะของคนเมืองอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1  บริการวิชาการเพื่อสร้างสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมของชุมชนเมือง 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานบริการวิชาการในการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง 
๑.วัดต้นแบบ 
(สิ่งแวดล้อม/ สุขภาพ 
รณรงค์ใส่บาตรอาหาร
สุขภาพ) วัดสายสุขภาพ 
healthy temple 
 
 

- จำนวนวัดที่เข้าร่วม
โครงการ 
กลยุทธ์ 21 (ตัวบ่งชี้57) 
- ค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของพระภิกษุ
สงฆ์ 
กลยุทธ์ 22 (ตัวบ่งชี้58) 

- ≥ 1 วัด 
 
 
-  > 3.50 
 
 
 

     *  
 
 
 
 
 

    ** - รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ/ 
ภาควิชาการ
พยาบาล 

สาธารณสุขฯ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
1. โครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน 
 

- จำนวนโครงการ
บริการวิชาการ 
กลยุทธ์ 23  (ตัวบ่งชี้59) 
 
 
 

- 2 โครงการ 
 
 
 
 
 
 

    *      **  100,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ/ 
ภาควิชาการ

พยาบาลสาธารณสุข 
ฯ/ภาควิชาการ

พยาบาลจิตเวช ฯ/
ภาควิชาการ
พยาบาลกุมาร ฯ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมบุคลากรด้านการพยาบาลให้มีสมรรถนะในการดูแลสุขภาพคนเมือง 
1. โครงการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร (อสส.)
เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ชุมชน 

- จำนวนอาสาสมัครที่
เข้ารับการอบรม 
กลยุทธ์ 24  (ตัวบ่งชี้60) 
- ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถ
ปฏิบัติการดูแล
ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 
กลยุทธ์ 25  (ตัวบ่งชี้61) 

- ≥ 100 คน 
 
 
- ร้อยละ 100 
 

     *    **   49,800 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ 

2. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและถอด
บทเรียน เรื่องการพัฒนา
สุขภาวะของผู้สูงอายุใน
เขตเมือง 

- จำนวนผู้เข้าสัมมนา 
กลยุทธ์ 26 (ตัวบ่งชี้62) 
- บทเรียนที่ได้จากการ
พัฒนาสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุในเขตเมือง  
กลยุทธ์ 27  (ตัวบ่งชี้63) 

- 150 คน 
 
- ≥ 3 บทเรียน 
ที่ครอบคลุมกาย 
จิต สังคม 

    
 

*     **   75,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ/ 
ภาควิชาการ

พยาบาลจิตเวช
ศาสตร์ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3. โครงการอบรมการคัด
กรองสุขภาพผู้สูงอายุ
ภายใต้การจัดการบริการ”
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร” 
รุ่นที่ 3 

- จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
กลยุทธ์ 28 (ตัวบ่งชี้64) 
- ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ในการประเมิน
และคัดกรองผู้สูงอายุ  
กลยุทธ์ 29  (ตัวบ่งชี้65) 
-  ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจ 
กลยุทธ์ 30  (ตัวบ่งชี6้6) 

-≥ ร้อยละ 80 
 
 
-≥ ร้อยละ 80 
 
 
 
-≥ ร้อยละ 80 

 *   **        ค่าลงทะเบียน รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ 

4. โครงการการฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ
ผู้สูงอายุ (Program of 
Nursing Specialty in 
Gerontological Nurse 
Practitioner) 

- จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม  
กลยุทธ์ 31 (ตัวบ่งชี้67) 
-  ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจ 
กลยุทธ์ 32  (ตัวบ่งชี้68) 
 

-≥ ร้อยละ 80 
 
 
-≥ ร้อยละ 80 
 

   *        ** ค่าลงทะเบียน 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ 

5. โครงการหลักสูตรการ
ฝึกอบรมพนักงาน
ช่วยเหลือผู้ป่วย (Training 
Program of Nurse 
Aide) ประจำปี พ.ศ. 
2563 (รุ่นที่2) 

- จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
กลยุทธ์ 33  (ตัวบ่งชี้69) 
-  ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจ 
กลยุทธ์ 34  (ตัวบ่งชี้70) 
 

-≥ ร้อยละ 80 
 
 
-≥ ร้อยละ 80 
 
 
 

   *        ** ค่าลงทะเบียน 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

-  ผู้ผ่านการอบรมมีงาน
ทำตรงสาขา 
กลยุทธ์ 35  (ตัวบ่งชี้71) 

-≥ ร้อยละ 80 

6. โครงการ การฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขา การ
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
รุ่นที่ 4 

- จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม  
กลยุทธ์ 36  (ตัวบ่งชี้72) 
-  ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจ  
กลยุทธ์ 37  (ตัวบ่งชี้73) 

-≥ ร้อยละ 80 
 
 
-≥ ร้อยละ 80 
 

      *      ค่าลงทะเบียน รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ/ภาควิชา
อายุรศาสตร์ฯ 

ร่วมกับ 
ฝ่ายการพยาบาล  

7. โครงการการอบรม
ฟื้นฟูเรื่องการพยาบาลเวช
ปฏิบัติ (การตรวจรักษา
โรคเบื้องต้น) 

- จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม  
กลยุทธ์ 38 (ตัวบ่งชี้74) 
- ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจ 
กลยุทธ์ 39  (ตัวบ่งชี้75) 

-≥ ร้อยละ 80 
 
 
-≥ ร้อยละ 80 
 

      *    **  ค่าลงทะเบียน รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ/ภาค
วิชาการพยาบาล
สาธารณสุข ฯ 

8. โครงการการฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (การดูแล
ผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 16 

- จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
กลยุทธ์ 40  (ตัวบ่งชี้76) 
-  ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจ 
กลยุทธ์ 41  (ตัวบ่งชี้77) 
-  ผู้ผ่านการอบรมมีงาน
ทำตรงสาขา 
กลยุทธ์ 42  (ตัวบ่งชี้78) 
 

-≥ ร้อยละ 80 
 
 
-≥ ร้อยละ 80 
 
 
-≥ ร้อยละ 80 

      *      ค่าลงทะเบียน รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น                               
เป้าประสงค์ที่  1  นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
1. โครงการทำนุบำรุง
ศาสนาอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
   - กิจกรรมวันสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร์        
เกื้อการุณย์ 
  - กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา 
  - กิจกรรมวันมุฑิตาจิต     

- จำนวนกิจกรรม 
ที่นักศึกษา/บุคลากรเข้า
ร่วมทำนุบำรุงศาสนา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 
ผลิตบัณฑิต 25  
(ตัวบ่งชี้79) 
-  ความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม 
งานประจำ 13  
(ตัวบ่งชี้ 80) 
-  ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความตระหนักใน
ความสำคัญใน
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
งานประจำ 14  
(ตัวบ่งชี้ 81) 
 
 
 

- ≥ 3 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
-  > 3.50  
 
 
 
-  > 3.50  
 
 

      *    
 

 ** 140,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

2. กิจกรรมการศึกษา
ประวัติศาสตร์ การก่อตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อ
การุณย์ และการพัฒนาสู่
การเป็นคณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ 

-  ประวัติความ
เป็นมาและ
พัฒนาการของคณะ 
งานประจำ 15  
(ตัวบ่งชี้ 82) 

- 1 เรื่อง *           ** - รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีขององค์กรสู่สังคม 
1. การเผยแพร่กิจกรรม
การทำนุบำรุงศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยและ
วัฒนธรรมองค์กรต่อ
สาธารณชน 
 

- แหล่งเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
งานประจำ 16  
(ตัวบ่งชี้ 83) 

-  4  แหล่ง 
 
 

 
 

*          
 

** - รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 1  คณะฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
1.กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 ประชุมอาจารย์ประจำเดือน/  
การแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ดำเนินงานต่างๆ 
- การประเมินผู้บริหารตั้งแต่
ระดับต้น/กลาง/สูง 
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

- ค่าเฉลี่ยคะแนน
โดยรวมของการเป็น
องค์กรคุณธรรม 
งานประจำ 17  
(ตัวบ่งชี้ 84) 
- ค่าเฉลี่ยคะแนนผล
การประเมินผู้บริหาร
ทุกระดับ 
งานประจำ 18  
(ตัวบ่งชี้ 85) 
- จำนวนบุคลากรที่
ได้รับการเชิดชูเกียรติ  
งานประจำ 19  
(ตัวบ่งชี้ 86) 

-  > 3.50  
 
 
 
 
-  > 3.50  
 
 
 
 
- ≥ 10 คน 

*           ** - รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 

2. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษา วิจัยและบริการ
วิชาการ ของคณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์” 
 

- แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ  
2564 ของคณะ
พยาบาลศาสตร์  
เกื้อการุณย์ 
กลยุทธ์ 43 (ตัวบ่งชี้87) 
 

- 1 แผน 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 

**        
 
 
 
 
 
 

   10,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

- แผนยุทธศาสตร์ 3 
ปี 2564-2566 
กลยุทธ์ 44  (ตัวบ่งชี้88) 
- แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ
2564  
กลยุทธ์ 45  (ตัวบ่งชี้89)  

- 1 แผน 
 
 
- 1 แผน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคณะฯ มุ่งสู่องค์กรแห่งความสขุ (Happy workplace) 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

- ค่าเฉลี่ยทัศนคติของ
บุคลากรต่อองค์กร 
งานประจำ 20  
(ตัวบ่งชี้ 90) 
- ค่าเฉลี่ยความผูกพัน 
(engagement)  ต่อองค์กร  
งานประจำ 21  
(ตัวบ่งชี้ 91) 
- ค่าเฉลี่ยความสามัคคี
ภายในองค์กร/หน่วยงาน 
งานประจำ 22  
(ตัวบ่งชี้ 92) 
- ความพึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับการอบรม 
งานประจำ 23  
(ตัวบ่งชี้ 93) 

-  > 3.50  
 
 
 
-  > 3.50  
 
 
 
-  > 3.50  
 
 
 
- ≥ ร้อยละ 80 

* 23, 
24 

 **         643,000 
เงินรายได้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

2. โครงการฝึกอบรมป้องกัน
อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 
 
 

- ร้อยละของนักศึกษา
หลังได้รับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับ 
การป้องกันอัคคภีัย  
งานประจำ 24  
(ตัวบ่งชี้ 94) 
-  ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการ
อพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย 
(นักศึกษาปี1) 
งานประจำ 25  
(ตัวบ่งชี้ 95) 
-  ผู้เข้าอบรมสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
อพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย 
งานประจำ 26  
(ตัวบง่ชี้ 96) 

- ≥ ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
- > 3.50 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 80 
 

  *  3 
 
 

 **      200,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 

3. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(5 ส) 
 

- ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อมและสถานที่
ทำงาน ในองค์กรของ
บุคลากรและนักศึกษา 
งานประจำ 27  
(ตัวบ่งชี้ 97) 

- > 3.50 
 
 
 
 
 
 

      *  2  11 ** 30,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

- ร้อยละของคะแนนการ
ประเมินการตรวจ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน (5 ส) แตล่ะ
หน่วยงาน 
งานประจำ 28  
(ตัวบ่งชี้ 98) 

- ≥ ร้อยละ 85  
 

4. โครงการกีฬาสถาบัน
พยาบาลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 33 
 

- จำนวนชนิดกีฬาที่
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 
งานประจำ 29  
(ตัวบ่งชี้ 99) 
- ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
งานประจำ 30  
(ตัวบ่งชี้ 100) 

- ≥ 5 ชนิดกีฬา 
 
 
 
- ≥ ร้อยละ 60  

  *    **      320,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

เป้าประสงค์ที่  2   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) ครอบคลุมทุกพันธกิจ (5 พันธกิจ) 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
และการสื่อสาร ครอบคลุมทุก
พันธกิจ  

- ร้อยละของความสำเร็จ
ในการมีระบบสารสนเทศ 
(MIS) เพื่อการตัดสินใจ 
งานประจำ 31  
(ตัวบ่งชี้ 101) 

- ร้อยละ 100 
 

 
 

* 
 

     
 
 
 

     ** 
 
 

500,000  
เงินรายได้ 

รองคณบดี      
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/

รองคณบดี     
ฝ่ายวิจัยฯ 

เป้าประสงค์ที่  3   ทรัพยากรบุคคลของคณะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงาน 
1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน 
(BLS) และการใช้ AED 
 
 
 

-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น
ภายหลังการฝึกอบรม 
กลยุทธ์ 46 (ตัวบ่งชี้102) 
-  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐานและการใช้  AED  ได้
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 47 (ตัวบ่งชี้103) 
 

- ≥ร้อยละ 80 
 
 
 
- ร้อยละ 100 

*     **       46,600 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

2. โครงการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกในประเทศและ
หรือนานาชาติ 

- จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุน
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ผลิตบัณฑิต 26  
(ตัวบ่งชี้ 104) 

- อย่างน้อย  
2 ทุน 

 *          **  
 
 
 

6,000,000 
เงินอุดหนุน

กรุงเทพมหานคร 
3,800,000 
เงินอุดหนุน 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/ 
รองคณบดี     

ฝ่าย 
3. โครงการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท 

- จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ
ทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท 
ผลิตบัณฑิต 27  
(ตัวบ่งชี้ 105) 

- อย่างน้อย 2 
ทุน 

 *          ** ยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 

4. กิจกรรม อบรม ประชุม 
สัมมนา เกี่ยวกับหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ การวิจัย  
การผลิตผลงานทางวิชาการ 
การขอตำแหน่งทางวิชาการ  
วิชาชีพการพยาบาล ฯลฯ 
ของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

- ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนา  
งานประจำ 32  
(ตัวบ่งชี้ 106) 
- จำนวนชั่วโมงที่ได้รับ
การพัฒนาของบุคลากร
สายวิชาการ 
งานประจำ 33  
(ตัวบ่งชี้ 107) 
- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนา  
งานประจำ 34  
(ตัวบ่งชี้ 108) 
 

- ร้อยละ 
100 
 
 
 
- ≥15 
ชั่วโมง/ปี  
 
 
 
- ร้อยละ 
100  
 
 
 
 

*           ** รัฐบาล 
1,000,000 
เงินรายได้ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

- จำนวนชั่วโมงที่ได้รับ
การพัฒนาของบุคลากร
สายสนับสนุน 
งานประจำ 35  
(ตัวบ่งชี้ 109) 

- ≥10 
ชั่วโมง/ปี 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติของบุคลากร
สายสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา  
งานประจำ 36  
(ตัวบ่งชี้ 110) 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
งานประจำ 37  
(ตัวบ่งชี้ 111) 
 - มีการทำผลงานของ
บุคลากรสายสนบัสนุน 
งานประจำ 38  
(ตัวบ่งชี้ 112) 

- ร้อยละ 100  
 
 
 
- > 3.50 
 
 
 
-≥ 5 ชิ้นงาน 
 

  *     **     80,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 

 

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนางาน 

- จำนวนผู้เข้ารบัการอบรม 
งานประจำ 39  
(ตัวบ่งชี้ 113) 
- มีแนวปฏิบั ติ ที่ ดีในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  
งานประจำ 40  
(ตัวบ่งชี้ 114) 

- ≥ร้อยละ 80 
 
 
- แนวปฏิบัติที่
ดี ๑ แนวปฏิบัติ 

     *     **  50,000 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 
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* ส่งโครงการ (เงินอดุหนุนรัฐบาล  และเงินรายไดส้่งโครงการล่วงหน้า 1 เดือน และ เงินอุดหนุนกรงุเทพมหานครส่งโครงการล่วงหน้า  3 เดือน) 
** ส่งรุปเลม่   (1 = ลำดับที่ของกลุ่ม      (1) = ลำดับของตวับ่งชี้)   
 

 

เป้าประสงค์ที่  4   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(สิ้นสุดโครงการ) 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

กลยุทธ์ที่ 1 การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. กิจกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
จากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
 

- คะแนนผลการ
ประเมินระดับ
หลักสูตร 
งานประจำ 41  
(ตัวบ่งชี้ 115) 
- คะแนนผลการ
ประเมินระดับคณะ 
งานประจำ 42  
(ตัวบ่งชี้ 116) 

- > 3.80 
 
 
 
 
- 100 คะแนน 
(เกณฑ์EdPEx) 
 

  
 
 
 
 
 
 

         ** - รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ 

 
 
 

2. กิจกรรมการตรวจรับรอง
สถาบันฯ จากสภาการ
พยาบาล 
 

- ผลการตรวจรับรอง
สถาบันจากสภาการ
พยาบาล 
ผลิตบัณฑิต 28  
(ตัวบ่งชี้ 117) 
 
 

- ผ่านการ
รับรอง 5 ปี 
(ปีการศึกษา 
2563-2568) 

 *           - 
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2. การติดตามและประเมินผล 
 คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ได้กำหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม  กำกับติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผน  ดังน้ี 
 3.1 มีการติดตามผลการดำเนินงาน  โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  
 3.2 การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และรายงานผล
การดำเนินงานทุกไตรมาส ต่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ 
 3.3 มีการประเมินผล  จากการกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานที่
ชัดเจน  ครอบคลุมทั้งเชิงคุณภาพ  ปริมาณ  เวลา และความพึงพอใจ  มีการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และประเมินผล
ข้อมูล  เพ่ือประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน
จัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



60 
 

 

 



61 
 

 

 


