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 ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 -2563)จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ภายใต้วิสัยทัศน์ คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ชั้นน าแห่งมหานครเพื่อสุขภาพคนเมือง ในการจัดท ายุทธศาสตร์ฯฉบับนี้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  
ได้จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในคณะฯและน าผลจากการ สัมมนาดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชพ .ศ. ๒๕๕9 -๒๕63 นอกจากนี้ ยังได้มี
การวิเคราะห์และสรุปประเด็นที่ส าคัญจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ ) นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ ) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒แผนพัฒนา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒ )สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙แผนการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕ 6-๒๕60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๕๖ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา (วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๐ )เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ของ  
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ให้ครอบคลุมทั้งพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

 คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 -2563ฉบับ
นี้จะเป็นเครื่องมือส าหรับภาควิชาฯ ฝ่ายฯ และส านักงานคณบดี ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานรวมถึงการจัดสรรงบประมาณ และมีส่วนร่วมผลักดันให้การพัฒนาคณะฯบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยั่งยืน 

 
 
 
 

  (รองศาตราจารย์ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป)  

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  

   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางาน 
โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ให้มีความก้าวหน้าสู่เป้าหมายสูงสุดของคณะฯ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ภายนอก จัดท าข้ึนภายใต้กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑ 1(พ.ศ. ๒๕๕ 5-๒๕๕9) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ ) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(ฉบับที่ ๒) สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕ 6-๒๕60 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา
(วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๐) 

 

นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดให้มีการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) 
โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
พร้อมทั้งศึกษาจากสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ที่คณะฯ ต้องเผชิญ ซึ่งการด าเนินการ
จัดท ายุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะฯ พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดท า
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
การวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย จัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณยณ์อาคารการุณยสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชใน วันที่ 31 สิงหาคม 1 
และ 5 กันยายน 2558และน าผลจากการ ประชุมสัมมนา ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์  
เกื้อการุณย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชพ .ศ.๒๕๕9 - ๒๕63 ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่นี้ได้มีการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ และ 10 เป้าหมาย ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์
 เป้าประสงค์ที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความ  
  ต้องการของสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองโดย 
  บูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  
 เป้าประสงค์ที่ 1  คณะฯ มีการบูรณาการงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมกับ
  การเรียนการสอนที่ชี้น าการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพ  
  คนเมือง 
 เป้าประสงค์ที่ 2 มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการพยาบาลสุขภาพ  
  คนเมือง 
 



ค 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการพยาบาลเพ่ือร่วมมือกับเครือข่ายในการเสริมสร้าง  
 คุณภาพชีวิตคนเมือง  
 เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรด้านสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพมีศักยภาพสอดคล้อง  
  กับความต้องการของสถานบริการสุขภาพของกรุงเทพมหานคร 
 เป้าประสงค์ที่ 2 มีโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการ 
  สอนเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมืองทุกช่วงวัย 
 เป้าประสงค์ที่ 3 มีเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการเพ่ือสร้างเสริม  
  คุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย โดยบูรณาการกับ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม 
 เป้าประสงค์ที่ 1 การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย  
  โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าแห่งมหานคร  
 เพ่ือสุขภาพคนเมือง 
 เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรของคณะฯ มีสมรรถนะตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ และ  
  มีสุขภาวะ 
 

ปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมองค์กร 
 ปรัชญา (philosophy) 
  การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อ่ืนเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา 
 ปณิธาน(determination) 
  มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 วิสัยทัศน์(vision) 
  คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าแห่งมหานครเพื่อสุขภาพคนเมือง 
 พันธกิจ (mission) 
  ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาก าลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและ  
มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
บูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย 
รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
 ค่านิยมองค์กร (core values) 
  ค่านิยมของคณะฯ คือ การุณย์ (KARUN) 
  K Keenness  กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ สั่งสมความเชี่ยวชาญ  
  A Altruism  มีน้ าใจ ค านึงถึงผู้อื่น มีจิตสาธารณะ  
  R Respect  เคารพ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  
  U Unity  รู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจเพ่ือความส าเร็จขององค์กร  
  N Nurture  มีจิตเมตตา ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเอื้ออาทร  



ง 

 

 

เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เป้าหมายผลลัพธ์สุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พ.ศ. ๒๕๕ 9-๒๕63 
ก าหนดไว้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย 
 ก. เชิงปริมาณ 
  บัณฑิตระดับปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่าปีละ ๒2๐ คน 
  บัณฑิตระดับปริญญาโท เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕60 ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
  นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 5 สาขาไม่น้อยกว่าปีละ 10๐ คน 
  นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  ไม่น้อยกว่าปีละ 120 คน 
 ข. เชิงคุณภาพ 
  1. บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สะท้อนคุณลักษณะการุณย์ (KARUN) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์
ของคณะฯและมีสมรรถนะด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
  2. บัณฑิตพยาบาลมีจิตส านึกความเป็นเมืองดี  รักความสามัคคีและประชาธิปไตย มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
  3. คณะฯมีศูนย์วิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองที่เป็นประโยชน์
และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ 
  4. คณะฯมีศูนย์การจัดประชุมวิชาการด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 
แก่พยาบาลวิชาชีพ 
  5. ประชาชนในชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครได้รับการบริการด้านสุขภาพเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และพยาบาลวิชาชีพได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
  6. คณะฯมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานครและของชาติ 
  7. คณะฯมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อ
การแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
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ชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

สถานที่ตั้ง 
เลขที่ ๑๓๑/๕  ถนนขาว  แขวงวชิระ  เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๑๖๕๐๐-๙ โทรสาร ๐๒ ๒๔๑๖๕๒๗ 
website: http://www.kcn.ac.th 
 

ประวัติและความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้พัฒนามาจากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ซ่ึง

เป็นนามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราช เมื่อพ.ศ. 
๒๕๑๙ ยังความปลาบปลื้มให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาเป็นล้นพ้น คณะฯได้ถือก าเนิดมา
จากการรวมโรงเรียนพยาบาลที่มีประวัติอันยาวนาน ๒ แห่ง   

แห่งที่ ๑โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล  แนวคิดเรื่องการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลมี
มาตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯพลเอกมังกร พรหมโยธี คุณพระชาญวิธีเวช (นายแพทย์
แสง  สุทธิพงศ์ ) พร้อมทั้งคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพ โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่นายแพทย์ผูอ้ านวยการวชริพยาบาล และนายแพทย์เสนอ ตัณฑเศรษฐี ต าแหนง่นายแพทย์
ศัลยกรรมกระดูก เป็นผู้ด าเนินการก่อตั้งและเสนอให้ได้งบประมาณในปีพ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๖ โดยใช้สถานที่ ณวชิรพ
ยาบาล เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๔๙๗ ในพิธี เปิดโรงเรียนพยาบาลฯ นายแพทย์
ประพนธ์ เสรีรัตน์ ผู้อ านวยการวชิรพยาบาลได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งไว้หลายประการ วัตถุประสงค์
ดังกล่าวทางคณะผู้บริหารยังคงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาตราบทุกวันนี้ ดังตัวอย่างเช่น 

วัตถุประสงค์ข้อ๖ เท่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  พยาบาลมีปริมาณน้อยกว่าที่เทศบาลต้องการ  และหาตัวเข้า
บรรจุท างานยาก  ถ้าหน่วยงานต่างๆเข้มงวดการปกครองนัก พยาบาลมักจะลาออกกัน ซึ่งมีอยู่เนืองๆ การจัดตั้ง
โรงเรียนพยาบาลนอกจากจะช่วยในด้านปริมาณแล้ว ยังช่วยในด้านการปกครองให้ดีอีกด้วย เพราะนักเรียน
เหล่านั้นโรงเรียนได้ปกครองมาตั้งแต่เริ่มแรก  ผลของการปกครองย่อมดีกว่าที่จะปกครองผู้อื่นที่เรามิได้เคย
ปกครองใครมาเลย 

วัตถุประสงค์ข้อ๗ นอกจากประโยชน์ที่เทศบาลได้รับในยามปกติแล้ว  ในยามที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน 
ดังเช่น มีการโจมตีทางอากาศ  หรือปราบจลาจล เป็นต้น  เทศบาลอาจจะระดมก าลังจากนักเรียนพยาบาลไปช่วย
สถานพยาบาลต่างๆของเทศบาลได้เมื่อผู้ป่วยล้นมือ 
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โรงเรียนพยาบาลนี้มีฐานะเป็นหน่วยการศึกษาพยาบาลของวชิรพยาบาล  โดยมีสถานที่ท าการอยู่ชั้น ๒ 
ตึกวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง ) ภายในมีห้องท างานของครู ห้องสมุด ห้องสาธิตการพยาบาล ห้องศึกษาค้นคว้า  
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โดยใช้ห้องพระประวัติเป็นห้องเรียน ส่วนชั้นที่ ๓ ใช้เป็นห้องนอนของนักเรียนพยาบาล
ตั้งแต่รุ่นที่ ๑-๔ 

 หลักสูตรในระยะเริ่มแรกใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับโรงเรียนพยาบาลแห่งอื่นๆ ก าหนดเวลาเรียน ๓ ปี ๖ 
เดือน ต่อมาอาจารย์อบทิพย์  แดงสว่าง ซึ่งเป็นครูพยาบาลที่มีประสบการณ์จากศิริราชพยาบาล โดยท่านได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระราชบิดาไปศึกษาวิชาการพยาบาลทั่วไปและการบริหารโรงเรียนพยาบาลจาก
ประเทศฟิลิปปินส์  และได้รับทุนจากมูลนิธิร๊อกกี้ เฟลเลอร์ ไปศึกษาวิชาการบริหารโรงเรียนพยาบาลเพ่ิมเติมจาก 
Western Research University และการพยาบาลสาธารณสุขจาก Teacher College ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้
ท่านอาจารย์อบทิพย์สามารถน าความรู้และประสบการณ์ อันทรงคุณค่ามาวางรากฐานให้แก่การศึกษาพยาบาลของ
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล  และเป็นผู้จัดท าหลักสูตรเพิ่มเติมเนื้อหาด้านการพยาบาล
สาธารณสุข  จึงเป็นหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ใช้เวลาเรียน ๔ ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ต่อมาท่านอาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง ตระหนักว่าโรงเรียนพยาบาล
ควรมีสถานที่เป็นสัดส่วน  เพราะเป็นสถาบันการศึกษาของกุลสตรี  สมควรมีหอพักท่ีมีคุณภาพ  มีสนามกีฬาและ
สถานที่พักผ่อนสันทนาการ  โดยมีจุดประสงค์ผลิตพยาบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล จึงได้มีการ
ด าเนินการจัดซื้อท่ีดินโดยความร่วมมือระหว่างนายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ อาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง และ
อาจารย์สมรวย  สุขพิศาล ได้ตกลงเลือกที่ดินติดริมน้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นวังวัฒนาของหม่อมคลอง ไชยยันต์ (หม่อมหลวง
คลอง สนิทวงศ์เป็นหม่อมในพลเรือตรีหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ไชยยันต์) เนื้อท่ีจ านวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๓๓/๔ ตารางวา 
เป็นจ านวนเงิน ๓,๔๗๓,๒๕๖ บาท ที่ดินนี้ได้รับโอนเพื่อให้สร้างโรงเรียนพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ 
ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาพยาบาลและหอพักนักศึกษาพยาบาลตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๓ หลักสูตรการศึกษารับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยเรียน ๔ ปี  
จากเดิมโรงเรียนพยาบาลฯเป็นหน่วยการศึกษาของโรงพยาบาลวชิระ  ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นแผนกพยาบาลและ
กองการศึกษาพยาบาล  ซึ่งมี ๒ แผนกคือ แผนกธุรการและแผนกโรงเรียน ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ปรับปรุง
หลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๕ สายสามัญ เรียน
ระยะเวลา ๓ ปี ๖ เดือนและเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาล เป็นวิทยาลัย
พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาล 

แห่งที่ ๒ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงพยาบาลกลาง จากบทความที่ปรากฏในหนังสือ
อนุสรณ์วชิรพยาบาล รุ่นที่ ๑ นิพนธ์โดยพันตรีบุลศักดิ์  วัฒนผาสุก อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง ระบุว่า
เทศบาลนครกรุงเทพ เคยมีการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๙ ณ โรงพยาบาลกลาง โดย ๒ ปีแรกให้
ศึกษาวิชาพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลกลาง และ ๒ ปีหลังให้ไปศึกษาวิชาผดุงครรภ์และอนามัยที่วชิรพยาบาล 
เหตุส าคัญในการจัดตั้งเพราะความขาดแคลนพยาบาลของสองโรงพยาบาลนี้ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๙๑ รัฐบาลมี
นโยบายขยายกิจการโรงพยาบาลออกไปทั่วประเทศ  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขขอรับโอนเอาโรงเรียนนี้
ไปเป็นโรงเรียนของรัฐบาล มีสถานศึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลหญิง ผู้บริหารของเทศบาลนครกรุงเทพในขณะนั้นยินดี
มอบให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ ดังนั้นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยจึงระงับกิจการไปชั่วระยะหนึ่ง 

 



๓ 
 

 

ต่อมาโรงพยาบาลกลางมีความขาดแคลนพยาบาลมากขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕๑๑ นายช านาญ ยุวบูรณ์  
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพในเวลานั้น ได้อนุมัติให้สร้างตึกโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
โรงพยาบาลกลาง ในพื้นที่ด้านข้างและด้านหลังของโรงพยาบาลกลาง การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๒๔ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๑๒  และได้เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๑๓ รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยเรียน
หลักสูตร ๔ ปี มีอาจารย์เจริญ  ศรียาภัย เป็นอาจารย์ใหญ่ และนายแพทย์คัมภีร์ มัลลิกะมาส เป็น ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลกลาง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๕ เรียนระยะเวลา ๓ ปี  ๖ เดือน 
เช่นเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลแห่งที่ ๑  

ปีพ.ศ. ๒๕๑๓ โรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาลได้เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
รุ่นแรก โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใช้เวลาเรียน ๑ ปี เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครกรุงเทพ เปิดรับนักเรียนตามความจ าเป็นเป็นครั้งคราว 

ปีพ.ศ. ๒๕๑๙ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  มีความเห็นว่าวิทยาลัยทั้งสองแห่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงานเช่นเดียวกัน จึงได้รวมกิจการเข้าเป็นวิทยาลัยเดียวกันข้ึนตรงต่อส านักการแพทย์  
กรุงเทพมหานคร  และได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรง
พระราชทานนามว่า “วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ” การด าเนินงานของวิทยาลัยฯมีการพัฒนามาเป็นล าดับเพ่ือ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นสถาบันหลัก
ในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร หลักสูตรที่
เปิดสอนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปีพ.ศ. ๒๕๒๖ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี) โดยใช้เวลาในการศึกษา ๔ ปี  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้มีการด าเนินงานเพื่อเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๐ ลงวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้เปลี่ยนมาสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย  ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ 

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุก ๔-๕ ปี จึงใช้ชื่อหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๑  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้การจัดการศึกษา
สามารถได้คุณลักษณะบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล
ตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร (นวมินทราธิราช ) โดยเรียกชื่อว่า คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร ” เป็น “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ” ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามหนังสือส านักราช
เลขานุการ ที่ รล ๐๐๒.๔/๙๓๙๖ ลงวันที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๔   



๔ 
 

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะฯได้พัฒนาหลักสูตรจากฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.๑) เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ พร้อมกันนี้ทางคณะฯได้ปรับ
สาระส าคัญในส่วนปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลักสูตรนี้ผ่านการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผ่านการรับรองจากสภาการ
พยาบาล เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ และผ่านการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
๓ กันยายน  ๒๕๕๕ โดยได้เปิดด าเนินการสอนโดยใช้หลักสูตรนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 โครงสร้างองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แบ่งส่วนงานเป็น 6 
ภาควิชา และ 1 ส านักงานคณบดี 

โครงสร้างการบริหารงาน  ปี พ.ศ. 2553ได้ปรับฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้มีการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ คณบดี รองคณบดี ๔ 
คน  ผู้ช่วยคณบดี 2 คน หัวหน้าภาควิชา 6 คน  หัวหน้าส านักงานคณบดี 1 คน หัวหน้าฝุาย ๓ คน และผู้แทน
อาจารย์ ๔ คน (แผนภูมิที่ ๑) 



5 
 

 

แผนภูมิที่ 1โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 

เอาจากอีกไฟล์ค่ะ 



๖ 
 

 

บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีอัตราก าลังทั้งหมด จ านวน 248 อัตรา แบ่งเป็นอาจารย์ จ านวน  
116 อัตรา บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 48 อัตรา และลูกจ้างประจ า จ านวน 84 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลแสดงบุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จ าแนกตามสายงาน  
  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) 
 

ข้อมูลบุคลากร 
ปีพ.ศ. 2558 อัตราก าลังเต็ม 

(คน) อัตราครอง (คน) อัตราว่าง (คน) 
สายวิชาการ 

116 ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา (9) 
96 20 

พนักงานมหาวิทยาลัย (107) 
สายสนับสนุน 

48 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ(6) 
40 8 

พนักงานมหาวิทยาลัย (42) 
ลูกจ้างประจ า 

84 ลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร (49) 
69 15 

พนักงานมหาวิทยาลัย (35) 

รวม 205 43 248 

 



๗ 
 

 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลแสดงอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จ าแนกตาม  
  ส านักงานคณบดี ฝุายและภาควิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) 
 

ฝ่าย/ภาควิชา 
อัตราครอง 

(คน) 
อัตราว่าง 

(คน) 
อัตราเพิ่ม 

(คน) 
อัตราเต็ม 

(คน) 
ผู้บริหาร 5 - 

- 

5 
ส านักงานคณบดี 23 5 28 
ฝุายบริการทางการศึกษา 12 3 15 
ฝุายกิจการนักศึกษา 5 - 5 
ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ 17 1 

15 

18 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 10 - 10 
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 9 - 9 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
และเวชศาสตร์เขตเมือง 

11 1 12 

ภาควิชาการพยาบาลสูติ - นรีเวชศาสตร์ 19 3 22 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ 25 - 25 

รวม 
136 13 15 149 

149 164 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลแสดงจ านวนลูกจ้างประจ า จ าแนกตามส านักงานคณบดี และฝุาย ของคณะพยาบาลศาสตร์  
  เกื้อการุณย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) 
 

ลูกจ้างประจ า 
อัตราครอง 

(คน) 
อัตราว่าง 

(คน) 
อัตราเต็ม 

(คน) 
ส านักงานคณบดี 32 8 40 
ฝุายบริการทางการศึกษา 4 - 4 
ฝุายกิจการนักศึกษา 33 7 40 

รวม 69 15 84 
 



๘ 
 

 

 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลแสดงสถานภาพบุคลากรประเภทวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  
  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) 
 

สถานภาพบุคลากร 
ประเภทวิชาการ 

ปีการศึกษา 
2558 

คุณวุฒิการศึกษา 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
(คน) 

ตรี โท เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. 
ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 9 - 5 4 7 2 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 87 10 67 10 63 21 3 
อัตราว่าง 20 - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 116 10 72 14 70 23 3 

 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลแสดงคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร ์
 เกื้อการุณย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) 
 

บุคลากรประเภทวิชาการ 
จ านวน  

(อัตราครอง)  
(คน) 

คุณวุฒิการศึกษา(คน) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  

(คน) 
ตรี โท เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. 

ผู้บริหาร 5 - 4 1 - 2 3 
การบริหารการพยาบาลและ
พ้ืนฐานวิชาชีพ 

17 3 13 1 13 4 - 

การพยาบาลอายุรศาสตร์- 
ศัลยศาสตร์ 

25 - 20 5 16 9 - 

การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
และเวชศาสตร์เขตเมือง 

11 - 10 1 10 1 - 

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 9 1 5 3 5 4 - 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 10 1 8 1 7 3 - 
การพยาบาลสูติ - นรีเวชศาสตร์ 19 5 12 2 19 - - 

รวม 96 10 72 14 70 23 3 
 

หมายเหต ุ: ปฏิบัติงานจริง 77 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 10 คน (ในประเทศ 5 คน ต่างประเทศ 5 คน) 
 ปริญญาโท 9 คน อัตราว่าง 20 อัตรา 
 



๙ 
 

 

 

ตารางท่ี 6  ข้อมูลแสดงจ านวนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2559 - 2563 
 

ภาควิชา 
ปี 2559(

คน) 
ปี 2560 

(คน) 
ปี 2561 

(คน) 
ปี 2562 

(คน) 
ปี 2563 

(คน) 
การบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

1 1 1 1 - 

การพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ 1 1 - 2 1 
การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
และเวชศาสตร์เขตเมือง 

- 2 - - - 

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ - - 1 - - 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ - 1 - - - 
การพยาบาลสูติ - นรีเวชศาสตร์ 1 - 1 - - 

รวม 
3 5 3 3 1 

15 
 
นักศึกษาพยาบาล 
 นักศึกษาพยาบาล รับนักศึกษาพยาบาลพยาบาลทั้งหญิงและชาย รวมทั้ง 4 ชั้นปี จ านวน 838 คน 
(ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี7จ านวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามชั้นปี 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

(ข้อมูล ณ วันที่10 สิงหาคม  2558) 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  1 210 (ชาย 105,  หญิง 105) 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  2 220 (ชาย 110,  หญิง 110) 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  3 215 (ชาย 108,  หญิง 107) 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  4 193 (ชาย 98,  หญิง 95) 

รวม 838 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 
 
การสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
 การสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ครั้งที่ 1) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตทุกคนจะต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ซึ่งบัณฑิตของ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีสถิติการสอบผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ (ครั้งที่ 1) ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2553 – 2557 (ตารางที่ 8) 
 
ตารางท่ี 8 จ านวนบัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ครั้งที่ 1) จ าแนกตามปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
การสอบความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ครั้งที่ 1) 

จ านวนผู้เข้าสอบ 
(คน) 

จ านวนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 
(คน) 

ร้อยละผู้ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ 

2553 175 113 64.57 
2554 181 151 83.43 
2555 177 163 92.09 
2556 197 151 76.65 
2557 196 120 61.22 

 
 คณะฯ มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
(ตารางที่ 9) 
 
ตารางท่ี 9  จ านวนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  ปีพ.ศ.2559 – 2561 
 

ชื่อหลักสูตรระยะสั้น 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
1.  การพยาบาลผู้สูงอายุ 35 35 35 
2.  การพยาบาลแบบประคับประคอง 40 40 40 
3.  การพยาบาลเฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน 

40 40 40 

4.  การพยาบาลผู้ปุวยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  - 30 35 
5.  การพยาบาลด้านการพยาบาลเวชบริบาลขั้นต้น - 30 35 

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 120 150 150 
 
 



๑๑ 
 

 

 
 
ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. การ รับรองคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาการพยาบาล ผลการประเมินได้รับการ
รับรองเต็มเวลา 5 ปี ทั้ง 3 วงรอบ ได้แก่ วงรอบ พ.ศ. 2548 – 2552 พ.ศ. 2553 – 2557 และ พ.ศ. 2558 
– 2562 

2. การตรวจประกันคุณภาพจาก สมศ. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบท่ี 1 ถึง รอบที่ 3 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
 3. การตรวจประกันคุณภาพจาก สกอ.  ผลการประเมินอยู่ระหว่าง ดี – ดีมาก ได้แก่ 
  ปีการศึกษา 2554ด้วยคะแนน  3.80 
  ปีการศึกษา 2555  ด้วยคะแนน  4.2 5 
 ปีการศึกษา 2556  ด้วยคะแนน  4.56 

ปีการศึกษา 2557ผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ได้คะแนน 3.87อยู่ในระดับดี 
   ผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ ได้คะแนน 3.67อยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 
บทที่ 2 

 

กรอบแนวคิดในการท ายุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 

กรอบแนวคิดในการท ายุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้การวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ของคณะพยาบาล ศาสตร์เกื้อการุณย์ มีความสอดคล้องกับ

นโยบายด้านการศึกษาของชาติและกรุงเทพมหานคร จึงทบทวนกรอบแนวคิดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องดังนี๑้ )แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) ๒) แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561)๓) แผนพัฒนาการอุดมศึกษา 
ฉบับที่ ๑ 1(พ.ศ. ๒๕๕ 5-๒๕๕9) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ ) ๔) 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ) ๕) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒๖ ) แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒ ) สภาการพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙๗ ) แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕ 6-๒๕60 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖และ ๘ ) ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา (วิสัยทัศน์
อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๐) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) ซึ่งมีความต่อเนื่องจากแนวคิด
ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”และ “คนเป็นศูนย์กลางของการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ  

ฉบับที๑่๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

ยุทธศาสตร ์

คณะพยาบาลศาสตร ์

เกื้อการุณย ์

๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

 

แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕6-2560 

 

วิสัยทัศน์อาเซียน 

ค.ศ. ๒๐๒๐ 

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

ส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ (2557-2561) 

(๒๕57) 

 
แผนพัฒนาการพยาบาลฯ (ฉ.2) 

สภาการพยาบาล (๒๕๕๐-๒๕๕๙) 

 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 

ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๑-๒๕๖๕) 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   

สาขาพยาบาลศาสตร์ ๒๕๕๒ 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร 

(๒๕๕๓-๒๕๕๖) 



๑๓ 
 

 

พัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา ” ในทุกมิติ ร่างแผนนี้ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ ประเทศมีความม่ันคง เป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ดังนี้ 
 

๑. โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเอง 
๒. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้น 
๓. หลักประกันทางสังคมท่ีมีคุณภาพครอบคลุมประชากรไทยทุกคน  
๔. สังคมไทย มีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล 

 
  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 
  ในศตวรรษท่ี 21มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และระบาดวิทยา เช่น 
การเกิดขึ้นของโรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ า โรคไม่ติดต่อมีความชุกเพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูง 
ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความชุกท่ีเพ่ิมข้ึนของโรคท่ี เกิดจาก
อุบัติเหตุ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน สัดส่วน
และจ านวนผู้สูงอายุที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและสังคม การเกิดระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของระบบการ
บริหารจัดการของหน่วยสุขภาพ การเกิดขึ้นของยาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีราคาสูง การมุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรค“สร้างสุขภาพจะมีความคุ้มค่าและถูกกว่าซ่อม ” การเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพผ่านระบบสื่อสารไร้
พรมแดน การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งนโยบายการเป็นศูนย์กลางด้าน
สุขภาพของภูมิภาค ทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพและบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องประเภท 
คุณภาพ ความเพียงพอ การกระจาย และความเป็นธรรม รวมทั้งประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
สุขภาพ 
  การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบวิธีการและเนื้อหา
สาระในการศึกษา รวมถึงสร้างกลไกทบทวนตรวจสอบให้สอดคล้องกับความจ าเป็นที่แท้จริงของประชาชนและ
ระบบสุขภาพ ให้มีการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและประสบการณ์จริงในระบบบริการสุขภาพโดยที่ไม่ท าให้ความรู้
ทางเทคนิควิชาการบกพร่อง นอกจากนั้น ยังให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพ 
(inter-professional collaboration) ที่มีประสิทธิภาพ การจัดหลักสูตรในหลายสาขาวิชาชีพ เช่น แพทยศาสตร
ศึกษา พยาบาลศาสตรศึกษา เภสัชศาสตรศึกษา ได้ระบุไว้ในหลักสูตรว่านักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอ มีทักษะในการท างานเป็นทีมสุขภาพ และต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ซึ่งการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีเปูาหมายเพ่ือน าไปสู่ transformative learningโดยการ
เพ่ิมทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ จากการสร้างสมรรถนะวิชาชีพเดี่ยวให้เป็นทีมสุขภาพ และ
สามารถน าความรู้และทรัพยากรที่มีและสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ ดังนั้น การปฏิรูป
ของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้จึงสอดคล้องกับการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
 
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี  11(พ.ศ.2555-2559) 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากข้ึนกว่าช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีผลกระทบต่อการ
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บริหารจัดการอุดมศึกษานอกจากนี้ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกเนื่องจากกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียมีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีนญี่ปุุนและอินเดียและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี  
2558 ตลอดจนกรอบความร่วมมือต่างๆส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยซึ่งต้องมี
การเตรียมความพร้อมในหลายด้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้อุดมศึกษาไทยต้องให้ความส าคัญในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. อุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาท่ีเน้นเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้คน
ไทยสามารถสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมโอกาสในการด ารงชีพและท างานในระดับ
นานาชาติโดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. อุดมศึกษาต้องส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาให้มากข้ึนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และระบอบการปกครองโดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือเตรียมการ
ส าหรับการท างานข้ามชาติ 

3. อุดมศึกษาต้องสร้างบัณฑิตที่พร้อมปรับตัวมีทักษะในการท างานสามารถด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความ
แตกต่างของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีศักยภาพ
สูงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

4. อุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาระหว่างประเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาให้ใกล้เคียงกันโดยผ่านโครงการบริการวิชาการร่วมกัน 

5. อุดมศึกษาควรเร่งพัฒนาอาจารย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
รองรับการจัดการศึกษาท่ีพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียนและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นสากลเช่น
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศเป็นต้น 

6. อุดมศึกษาต้องได้รับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติโดยอาจสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการ
เทียบเคียงคุณภาพร่วมกัน 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
ควบคู่กัน 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยโดยเฉพาะการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุวิถีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมออนไลน์มีการสื่อสารไร้พรมแดนท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีการให้ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการศึกษามาก
ขึ้นรวมทั้งมีความขัดแย้งทางความคิด ด้านสังคมและการเมืองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
อุดมศึกษาไทยที่เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาสดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศในโลก 
รวมทั้งประเทศไทยมีผลต่อการเคลื่อนย้ายคนวัยท างานข้ามประเทศและจะมีผลกระทบกับการพัฒนาประเทศ 
ไทยในอีก 10-20 ปีข้างหน้าอย่างมากเนื่องจากในปัจจุบันการเพ่ิมของประชากรค่อนข้างคงที่หรือเพ่ิมข้ึนใน 
อัตราที่ลดลงมีการแต่งงานช้าและมีบุตรน้อยลงจ านวนเด็กในวัยเรียนช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นประชากรที่
จะเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลงตามล าดับในขณะที่ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขท า
ให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีข้ึนและอายุยืนยาวมีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีคุณภาพอุดมศึกษา
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ต้องเตรียมการเพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยต้องมีการวางแผนก าลังคนอย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูล
ก าลังคนเพื่อผลิตให้ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพให้กลุ่มวัยท างานและส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีผลิตภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  (social and economic productivity)ระบบการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต้องช่วยพัฒนาคนทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันเป็นการสร้างศักยภาพและ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

2. การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมพ่ึงพาเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวันมากขึ้นการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติท าให้ค่านิยมและประเพณีดั้งเดิมที่ดีงามถูก
ท าลายสังคมไทยเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีการแสวงหารายได้เพ่ือสนองการบริโภค
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลงขาดความมีน้ าใจเกิดการแก่งแย่งเอาเปรียบซึ่งกันและกันขาดความสามัคคีมีความ
ขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นแนวโน้มที่มีนัยส าคัญ
ที่อุดมศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาวะของคนไทยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและให้
ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มากยิ่งขึ้นควบคู่
ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตัวผู้เรียน 

3. การให้ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิตเป็นนโยบายที่ทุกประเทศพัฒนาอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องแต่ประเทศไทยยังไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องมาจากความไม่เป็น
เอกภาพของการศึกษาท้ังระบบการขาดผู้น าระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่าง
จริงจังและต่อเนื่องไม่มีการก าหนดวิสัยทัศน์และคุณค่าร่วมของอุดมศึกษารวมถึงสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจ าและมีทักษะในการท างานมากกว่าการรู้
รอบในเชิงทฤษฎีตลอดจนต้องผลิตและยกระดับวิชาชีพอาจารย์ให้สามารถส่งเสริมคนดีและคนเก่งมาเป็นอาจารย์
นอกจากนี้ต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตบัณฑิตส าหรับศตวรรษที่  21 ให้มีความสามารถท่ีหลากหลายมีทักษะสูง
และสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้เป็นที่ยอมรับได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นภารกิจของทุกสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารที่ต้องผลักดัน
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันตระหนักในคุณค่าของคุณภาพของงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์การ
และเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับสังคมในคุณภาพของบัณฑิต 

4. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศท้ังที่มาจากความเสี่ยงของการก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและมีรูปแบบที่ทวีความรุนแรงมากอุดมศึกษาควรให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเพ่ือชี้น าการพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการพัฒนาระบบและกลไก
การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับการปลูก
จิตส านึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่เยาวชนและประชาชนไทยทุกกลุ่ม 
 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๔  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๘ 
ตอนพิเศษ ๔๗ ง: หน้า ๔๔-๔๕) ประกอบด้วยมาตรฐาน ๒ ด้าน ดังนี้  

๑. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยต่างๆ ๔ ด้าน 
ได้แก่ 



๑๖ 
 

 

 ๑ ) ด้านกายภาพ สถาบันต้องมีอาคารสถานที่  ห้องเรียน และพ้ืนที่ใช้สอยเหมาะสม ปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะ  และเพียงพอต่อจ านวนอาจารย์และนักศึกษา  รวมทั้งการจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  มี
ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  ครุภัณฑ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา  

 ๒ ) ด้านวิชาการ  สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในด้านการวางแผนรับ
นักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้  การประกันคุณภาพ
การเรียนการสอนและการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

 ๓ ) ด้านการเงิน  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมด้านการเงินที่ม่ันคง  เพื่อเป็นหลักประกันว่า
จะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ และเปูาหมายที่ก าหนดไว้  สถาบันต้องจัดท ารายงานแสดงถึงการได้มาของ
รายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท 

 ๔ ) ด้านการบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนดไว้  

๒.  มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย มาตรฐานย่อยต่างๆ ๔ 
ด้านได้แก่ 

 ๑) ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและ
จ านวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเปูาหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  

 ๒ ) ด้านการวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ  มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 ๓ ) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการท่ี
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย  อาทิ การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัย  การค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม  การ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นๆ การศึกษาต่อเนื่อง  สามารถจัดในรูปแบบการบริการแบบให้เปล่าหรือเชิงพาณิชย์ที่
เป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  

 ๔ ) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้
นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ สามารถจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 

 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นและสามารถใช้ได้ภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ โดยก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไว้ดังนี้ 

๑. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  



๑๗ 
 

 

๒. สามารถให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของ
สถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๓. มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้ง
ในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 

๔. สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ 
๕. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบและมีความเอ้ืออาทร  
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีภาวะผู้น า สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถท างานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ 
๗. มีความสามารถในการบริหารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ 
๘. สนใจใฝุรู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
๙. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร 
๑๐. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งมีความเชื่อม่ันในการพยาบาลและคุณค่าแห่งตน  

 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
 มาตรฐานผลการเรียนรู้  สาขาพยาบาลศาสตร์  ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทางปัญญา 
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 

 แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับท่ี ๒) สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 
 เป็นแผนแม่บทเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนน าไปเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบาย  มาตรการ เปูาหมาย แผนปฏิบัติงาน  โครงการ กิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
และมีทิศทาง อันจะน าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพที่ชัดเจน   

วิสัยทัศน์ของการพยาบาลและการผดุงครรภ์  วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มุ่งปกปูองสุขภาพ
ของประชาชนทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ  โดยการใช้ศักยภาพและความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในการจัดและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม  
รวมถึงความสามารถตอบสนองนโยบายสุขภาพแห่งชาติ 

เป้าประสงค์การพัฒนาของแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์   มีดังนี้ ๑ ) ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ๒ ) 
สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่งมีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ  สามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้คู่คุณธรรม ให้มีจ านวนเพียงพอต่อ
ความต้องการของประเทศ  ๓ ) บุคลากรทางการพยาบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีสมรรถนะในการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เป็นไปตามมาตรฐานการบริการการพยาบาลทุกระดับและมีอัตราส่วนที่เพียงพอในการให้บริการสุขภาพ



๑๘ 
 

 

แก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติ เจ็บปุวย วิกฤตและภาวะใกล้ตายทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน ๔ ) หน่วยงาน
พยาบาลและองค์กรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และใช้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพเป็นสิ่งขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีบุคลากรจ านวนเพียงพอ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ๕ ) มีระบบและกลไกการจัดการความรู้และงานวิจัยเกิดขึ้นในหน่วยงานพยาบาลทุกระดับ  
๖) มีระบบและกลไกการใช้ความรู้และการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชน  ๗ ) องค์กรวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ
การพยาบาลเฉพาะทางทุกแห่งมีบทบาทเป็นผู้น าในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการและความก้าวหน้า
ของผู้ประกอบวิชาชีพ และ ๘) มีเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นสากลทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ภาวะผู้น า การบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 
 แผน การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕6 -๒๕60 

กรุงเทพมหานครของเราจะก้าวขึ้นเป็น  “มหานครแห่งเอเชีย ” กรุงเทพฯจะเป็นเมืองหลวงของเอเ ชียจะ
เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียนและในทวีปเอเชีย 

นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร ) ได้แก่มาตรการเร่งด่วน  10 มาตรการ
เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนและนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ  6 นโยบาย
ได้แก่นโยบายการพัฒนากรุงเทพฯให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยมหานครแห่งความสุขมหานครสีเขียวมหา
นครแห่งการเรียนรู้มหานครแห่งโอกาสของทุกคนและมหานครแห่งอาเซียนนอกจากนั้นยังได้แสดงแนวทางและ
เปูาหมายการด าเนินการพัฒนากรุงเทพฯตามวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ  20 ปี
ระยะแรกสู่วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ: มหานครแห่งเอเชียในปี 2575 (Bangkok: Vibrant of Asia) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
ยุทธศาสตร์นี้ เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพของ

ภูมิภาคเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา ได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนากีฬาและนันทนาการ การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุข
ภาวะ การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพ่ือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย 

 
 ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา  (วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๐) 

ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยเริ่มด าเนินการมา
ตั้งแต่ทศวรรษแรกของการก่อตั้งอาเซียน การจัดการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง  
และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก การอุดมศึกษาในอาเซียนได้กลายเป็นภาคธุรกิจ
ขนาดใหญ่และไร้พรมแดนเพื่อตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษาท้ังในกรอบอาเซียนและการค้าโลก เป็นผลให้เกิด
กระแสการแข่งขันในการให้บริการด้านการศึกษา  การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ world class universityอาเซียนได้
ตั้งเปูาหมายที่จะพัฒนาแนวคิด กิจกรรม และการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาค บนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติ
และภูมิภาค 



๑๙ 
 

 

ความร่วมมือของประเทศไทยด้านการศึกษาเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน มีเปูาหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ิมการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การน าโครงสร้าง
พ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามารองรับการขยายโอกาสและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนดินแดนแห่งความสงบสุข 
สันติภาพและมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

 
 การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ โดยใช้หลักทางวิชาการ 
 นโยบายและ การด าเนินการจัดการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ มีความสอดคล้องกับความจ าเป็น ด้าน
สถานะสุขภาพของประเทศ การออกแบบระบบบริการสุขภาพ แผนการจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งปัจจัย
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะปรับจากกรอบแนวคิดเดิมเป็นการจัด
การศึกษาที่มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลที่สอดคล้องกับการสร้างสมรรถนะ 
(competency-based education model) เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นด้านสุขภาพ ซึ่งมีมาตรการหลัก คือ 
 มาตรการหลัก  
 1.  ทบทวนสถานการณ์ระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้หลักฐานทางวิชาการในการ
ก าหนดความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพ โดยค านึงถึงทั้งด้านจ านวนและสมรรถนะ (competency) ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของประเทศและนานาชาติ ในด้านความจ าเป็นด้านสุขภาพ ความต้องการระดับชุมชน และ
แผนบุคลากรด้านสุขภาพ 
 2.บูรณาการนโยบายการจัดการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้เป็น ความ ส าคัญของนโยบายและการ
ด าเนินการด้านการจัดบริการสุขภาพ และการจัดการศึกษาของประเทศ 
 3.  ติดตาม ประเมินผล ทบทวนสถานการณ์ของนโยบายการจัดการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพหลักสูตร 
รวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมการศึกษาแห่งชาติของบุคลากรด้านสุขภาพทุกสาขา อย่างสม่ าเสมอ 
 4.  จัดและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพจากหน่วยงานองค์กร
หรือสภาวิชาชีพ ให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ก าหนดช่วงระยะเวลาการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ เพื่อให้มีความทันสมัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความจ าเป็นของสถานะสุขภาพ
และระบบบริการสุขภาพของประเทศและภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

การวิเคราะห์องค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์(Kuakarun Faculty of Nursing) 
คณะฯจัดให้มีการประชุม สัมมนา เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรค รวมทั้ง

โอกาสในการพัฒนา เมื่อวันที่ 3๑ สิงหาคม วันที่ 1 และ 5 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕ 8และน าผลการวิเคราะห์ มา
วางแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3ขั้นตอนการท าแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
จุดแข็ง (strength) 
๑. คณะฯตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่มีความเหมาะสม มีแหล่งฝึกประสบการณ์ท้ังในคลินิกและชุมชนที่หลากหลาย 

และแหล่งฝึกมีศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือและร่วมสอนนักศึกษาเป็นอย่างดี 
๒. คณะฯมีหอพักส าหรับนักศึกษาและอาจารย์  (บางส่วน) จึงเอ้ือให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์และ

อาจารย์ได้ทุกมิติไม่ว่าเป็นเชิงวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

โอกาสและภาวะคุกคาม 

(opportunities and Threats) 

จุดแข็งและจุดอ่อน 

(strengths and weaknesses) 

วิสัยทัศน์ (vision) 

พันธกิจ (mission) 

แผนยุทธศาสตร์ (strategic plan) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 



๒๑ 
 

 

๓. คณะฯมีการจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นเวลา ๖๒ ปี (นับจาก ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๔๙๗) ได้รับการรับรองคุณภาพระดับดีถึงดีมากจากสกอ. สมศ.และสภาการพยาบาล(๕ปี คือ ๒๕๕๘ -
๒๕๖๒) 

๔. คณะฯมีหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเฉพาะทางท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
๕. อาจารย์มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง  โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ท าให้สามารถ

พัฒนางานด้านวิชาการและด้านอื่นๆเพ่ือพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๖. บัณฑิตสอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ภายใน ๑ ปี 

มากกว่าร้อยละ ๙๕ 
๗. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีหน่วยงานรับเข้าปฏิบัติงานทันทีที่ส าเร็จการศึกษา และมีคุณสมบัติ

เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
๘. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
๙. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเป็น

ประจ าทุกปี 
๑๐. มีนโยบายและเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๑๑. มีความพร้อมด้านกายภาพ  สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจะพัฒนานักศึกษาได้ โดยเฉพาะด้าน

คุณธรรม จริยธรรม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างเอกลักษณ์ขององค์กรได้ 
๑๒. มีการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ศิษย์เก่ามีความรักในสถาบันให้ความร่วมมือ

ในการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมีการมอบทุนการศึกษา 
จุดอ่อน (weakness) 
๑. ขาดแคลนอาจารย์จ านวน 20 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) 
๒. สัดส่วนวุฒิการศึกษาอาจารย์ระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ  (จ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก   
ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล และสกอ. มากกว่าร้อยละ ๓๐ และจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมากกว่า
ร้อยละ ๕๐) 

๓. หอพักนักศึกษามีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  
๔. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน และบริการวิชาการของคณะฯยังมี

จ านวนจ ากัด 
๕. ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารยังไม่สมบูรณ์ และขาด

บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจที่จะช่วยในการวางระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๖. คอมพิวเตอร์ในภาควิชาเก่าและท างานช้า ท าให้อาจารย์ไม่สามารถค้นคว้าข้อมูลได้ รวมทั้ง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องใช้ของอาจารย์  

๗. ขาดระบบการบริหารผลงาน (performance agreement) ตามพันธกิจอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

๘. อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ท าให้การพัฒนาด้านคุณวุฒิและวิชาการไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 
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โอกาส (opportunities) 
๑. การปฏิรูประบบสุขภาพและพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เน้นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร

วิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เอื้อโอกาสในการใช้ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ในการพัฒนาสุขภาพคนเมือง 
๒. มหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาและบริหารจัดการ 
๓. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านักอนามัย ส านักการแพทย์ ของกรุงเทพมหานคร และ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนเมือง 
๔. คณะฯสามารถพัฒนาเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านสุขภาพคนเมือง  เพ่ือขยายบทบาทในการ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
๕. คณะฯ มีโอกาสจัดหารายได้จากการบริการวิชาการจากความเชี่ยวชาญของคณาจารย์  
๖. การเปิดเสรีด้านการศึกษาในประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน  เป็นโอกาสให้คณะฯต้องพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตเพ่ือสามารถแข่งขันกับนานาชาติ 
ภาวะคุกคาม (Threats) 
๑. มีการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่ว

ประเทศ ๙๐ แห่ง ท าให้มีการแข่งขันในการสรรหาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ 
๒. แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามีความซ้ าซ้อนกับสถาบันการศึกษาอ่ืน  
 
การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และประเด็นท้าทาย 
1. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผลจากSWOT Analysis พบว่า

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะฯในปัจจุบันอยู่ในต าแหน่งเชิงรุก (SO Strategies) เนื่องจากผลของการพิจารณา
ปัจจัยที่เป็นกุญแจแห่งความส าเร็จทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในช่วงจุดแข็งและโอกาส  จึงเป็น
ยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. ประเด็นท้าทาย  
 ประเด็นท้าทายที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ จากการเสียเปรียบเป็นการ
ได้เปรียบในเชิงรุก ดังนั้นจึงน าประเด็นที่ท้าทายมาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯเป็น 5  ยุทธศาสตร์  
ได้แก่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์              
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านการพยาบาลสุขภาพ  
    คนเมืองโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการพยาบาลเพ่ือร่วมมือกับเครือข่ายในการ  
    สร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย โดยบูรณาการ  
กับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าแห่ง 
    มหานครเพ่ือสุขภาพคนเมือง 
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บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น เป็นหน่วยงานของ
รัฐอยู่ในก ากับของกรุงเทพมหานคร  มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรมและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอื่น และมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ การวิจัย สร้างและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการแพทย์ การสาธารณสุข การบริหารจัดการเขตเมือง การปกครองส่วน
ท้องถิ่น การพัฒนามหานคร การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อม
และกีฬา โดยค านึงถึงประสบการณ์และความพร้อมในด้านต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. ท าการวิจัย  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้  และน าความรู้นั้นไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร  สังคมและประเทศชาติ 
๒. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนความ

ร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน  โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้  ความสามารถใน
วิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความส านึกต่อสังคมและมีความใฝุรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๓. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขา  โดยเน้นทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง  
๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมือง  ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนามหานคร  
๕. ให้โอกาสทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเขตเมืองโดยยึดหลักความเสมอภาค  
๖. บริการทางวิชาการและร่วมมือกับชุมชนในการฝึกและพัฒนาอาชีพ 
๗. ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมและกีฬา 
๘. ให้บริการทางการแพทย์  การพยาบาล  การสาธารณสุข  และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพให้

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

นโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
จากการวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส และภาวะ คุกคามของคณะฯข้างต้น ประกอบกับการพิจารณา

ปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพจาก
สภาการพยาบาลและจุดประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้คณะฯมีการทบทวนนโยบาย โครงสร้างองค์กร 
หน้าที่รับผิดชอบ และระบบงานของคณะฯเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตดังนี ้

เพ่ือให้แผนการบริหารจัดการมี การบรูณาการกับยุทธศาสตร์ของคณะฯจึงก าหนดนโยบายด้านต่างๆไว้ ๘ 
ด้าน คือ ๑ ) ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ๒ ) ด้านการศึกษา  ๓ ) ด้านการวิจัย  ๔ ) ด้านการ
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บริการวิชาการแก่สังคม  ๕ ) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ๖ ) ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๗ ) 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ๘ ) ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และ ๙) ด้านการเงิน การคลังและทรัพย์สิน 

๑. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา เปูาหมายที่แท้จริงของการปรับองค์กรเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย  ด้วยการปรับระบบการบริหารจัดการใหม่  
เพ่ือให้มีความกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถก้าวทันการแข่งขันในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและระดับประเทศในสมาชิกสมาคมอาเซียน เพ่ือความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กร  คณะฯจะ
น าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (good governance) มาใช้ ซึ่งประกอบด้วย ๑ ) หลักนิติธรรม 
(judge and fair) ที่เน้นความเสมอภาคและการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหรือยุติธรรม ๒ ) หลักความ
โปร่งใส (transparency) ข้อมูลต้องพร้อมที่จะเปิดเผยและตรวจสอบได้ ๓ ) หลักการรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ 
(accountability) ๔) หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร (participation) มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ขององค์กร และ ๕) หลักความคุ้มค่า (cost effective) ที่เน้นการประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
จากหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว คณะฯมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบจัดการความรู้ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน การคลังและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน 

๒. นโยบายด้านการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มุ่งผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ

แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ  มีการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต มีการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง เตรียมการสู่การเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน ส่งเสริมการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ  มีคุณธรรม ประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม สนใจใฝุเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง เมื่อจบการศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการ
พยาบาลสุขภาพคนเมือง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันการเกิดโรค ฟื้นฟูสภาพและให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
แบบองค์รวม 

๓. นโยบายด้านการวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยไว้ดังนี้ คือ สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์  

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

๔. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรน าศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ การ

พยาบาลเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมชุมชน/สังคมให้เข้มแข็ง ร่วมสร้างมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี มี
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การบูรณาการโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  มุ่งพัฒนาคณะฯให้เป็นศูนย์จัดการประชุมและบริการวิชาการท่ีเน้นการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 

๕. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์น านโยบายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานครและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมและกีฬามาก าหนดเป็นนโยบายของคณะฯดังนี้ คือ คณะ ฯ มุ่งสืบสาน ฟื้นฟู พัฒนา ด ารงไว้ 
และเผยแพร่ ศิลปะ กีฬา ภูมิปัญญาไทย และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและของชาติ มีการบูรณาการ
กับภารกิจอื่นของคณะฯ โดยความร่วมมือของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนมีส่วนร่วม 

๖. นโยบายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มีเปูาหมายส าคัญในการจัดให้มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา องค์กรและชมรมนักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวกับงานกิจการ
นักศึกษา จัดสรรทรัพยากรส าหรับพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร คือ มีความรู้และมีทักษะการพยาบาลด้านสุขภาพคนเมือง มีคุณธรรม เอ้ืออาทร 
และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ รักความสามัคคี มีภาวะผู้น าสามารถท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการน าความรู้ความสามารถเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมในเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี  
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะอ่ืนและสถาบันการศึกษาอ่ืนในกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๗. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เชื่อว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคณะฯ และเป็น

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

๘. นโยบายด้านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ถือว่าเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นภารกิจที่ส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรในด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งพันธกิจอ่ืนๆให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับการเปิดเสรีบริการด้านการศึกษาในประชาคมอาเซียน 

๙. นโยบายด้านการเงิน การคลังและทรัพย์สิน 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ถือว่าการมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็น

นโยบายที่ส าคัญ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าคณะฯจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
คณะฯจัดให้มีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะฯ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
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ประจ าปี  มีการจัดท ารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึงและเป็นธรรมอย่างชัดเจน 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีนโยบายสนับสนุนการหาทรัพยากรการเงินจากแหล่งต่างๆ  
นอกเหนือจากงบประมาณจากกรุงเทพมหานครและงบแผ่นดินโดยการบริการทางวิชาการ การวิจัย และการ
บริจาค เพ่ือเพ่ิมแหล่งทุนนอกงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมองค์กร 
 ปรัชญา (philosophy) 
 การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อ่ืนเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา 
 ปณิธาน (determination) 

มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 วิสัยทัศน์ (vision) 
 คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าแห่งมหานครเพ่ือสุขภาพคนเมือง 

พันธกิจ(mission) 
ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาก าลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมี

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
บูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย 
รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
 ค่านิยมองค์กร (core values) 

ค่านิยมของคณะฯคือ การุณย์ (KARUN) 
K Keenness  กระตือรือร้น สนใจใฝุเรียนรู้ สั่งสมความเชี่ยวชาญ  

 A Altruism  มีน้ าใจ ค านึงถึงผู้อื่น มีจิตสาธารณะ  
 R Respect  เคารพ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  
 U Unity   รู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจเพ่ือความส าเร็จขององค์กร  
 N Nurture  มีจิตเมตตา ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเอื้ออาทร  
 
ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์              
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านการพยาบาลสุขภาพ  
    คนเมืองโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการพยาบาลเพ่ือร่วมมือกับเครือข่ายในการ  
    สร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย โดยบูรณาการ  
กับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าแห่ง 
    มหานครเพ่ือสุขภาพคนเมือง 
 
เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เปูาหมายผลลัพธ์สุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕63  
ก าหนดไว้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย 

ก. เชิงปริมาณ 
บัณฑิตระดับปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่าปีละ ๒2๐ คน 
บัณฑิตระดับปริญญาโท เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕60 ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 5 สาขาไม่น้อยกว่าปีละ 10๐ คน 
นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  ไม่น้อยกว่าปีละ120 คน 
ข. เชิงคุณภาพ 
๑. บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สะท้อนคุณลักษณะการุณย์ (KARUN) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์

ของคณะฯและมีสมรรถนะด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
๒. บัณฑิตพยาบาลมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  รักความสามัคคีและประชาธิปไตย  มีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
๓. คณะฯมีศูนย์วิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองที่เป็นประโยชน์

และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ 
๔. คณะฯมีศูนย์การจัดประชุมวิชาการด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถแก่

พยาบาลวิชาชีพ 
๕. ประชาชนในชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครได้รับการบริการด้านสุขภาพเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต

และพยาบาลวิชาชีพได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง  
๖. คณะฯมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และเอกลักษณ์ของ

กรุงเทพมหานครและของชาติ 
๗. คณะฯมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อ

การแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

การบริหารยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้ยุทธศาสตร์คณะฯบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นต้องมีการน ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ (strategic implementation) รวมถึงต้องมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล (strategic control & 
evaluation) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ 

ก.  การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (strategic implementation)  
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จึงได้ก าหนดกลไกและเงื่อนไขเวลาการขับเคลื่อนไว้ดังนี้  



๒๘ 
 

 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (action plan) ของคณะฯ โดยการประสานความร่วมมือกับบุคลากรใน
ระดับภาควิชาฯ ฝุายฯ และส านักงานคณบดีเพ่ือร่วมกันก าหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดและเปูาหมาย  ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณให้มีความสอดคล้องและตอบสนองเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  

2.  ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและเปูาหมายเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในระดับภาควิชาฯ 
ฝุายฯ และส านักงานคณบดีร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเปูาหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
 3.  น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาควิชา ฝุายและงานต่างๆมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้
เหมาะสม เพ่ือการด าเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วจึงเสนออธิการบดีให้
ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของคณะฯต่อไป 
 4.  เผยแพร่ยุทธศาสตร์ที่ผ่านการเห็นชอบจากอธิการบดีสู่บุคลากรทุก ระดับ 
 ข.  การติดตามและประเมินผล (strategic control & evaluation) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ซึ่งมีรองคณบดีฝุาย ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
เป็นประธาน 

๒. ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  โดยเสนอผลการติดตามในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานคณะฯทุกเดือน 

๓. เผยแพร่การรายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่าน website ของคณะฯ 
๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เพื่อเป็นการก ากับ ติดตาม  และตรวจสอบผลการด าเนินงาน

ให้เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของแผน 
๕. ประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี ระยะ ๔ ปี โดยวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค  และปัจจัยที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับความส าเร็จ (critical success factors) ของการด าเนินงานตามแผน เพื่อน ามาปรับปรุง
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ 

ส าหรับการด าเนินงานของคณะฯ นอกจากจะติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการ การใช้จ่าย
งบประมาณและความส าเร็จของตัวชี้วัดแล้ว คณะฯยังใช้ ได้น าหลักบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ ในที่นี้จะกล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นการติดตามผลและประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะฯ โดยจ าแนกได้ออกเป็นสองส่วน คือการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพจาก
ภายนอก 

๑. การประกันคุณภาพภายในหมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในคณะฯโดยบุคลากรเพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าคณะฯได้ด าเนินการตามพันธกิจหลักอย่างมีคุณภาพ  

 กระบวนการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 
 -การควบคุมคุณภาพ (quality control) 
 -การตรวจสอบคุณภาพ (quality auditing) 
 -การประเมินคุณภาพ (quality assessment) 
 ๑.๑  การควบคุมคุณภาพ (quality control)หมายถึง การก าหนดหลักเกณฑ์แผนงานและวิธีการ

ปฏิบัติอย่างละเอียดทุกขั้นตอนไว้ล่วงหน้าและเมื่อได้ปฏิบัติแล้ว  การท างานนั้นจะบรรลุเปูาหมายอย่างมีคุณภาพ
ในด้านการเรียนการสอน  มีการควบคุมคุณภาพในส่วนที่เป็นองค์ประกอบย่อยดังนี้  

-หลักสูตร 
-ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งสถานที่เรียนและปัจจัยเกื้อหนุน  



๒๙ 
 

 

-คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ต ารา วารสารและเอกสารอ้างอิง  
-แผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
-การวัดและการประเมินผลการเรียนและการสอน 
 ๑.๒การตรวจสอบคุณภาพ (quality audit)หมายถึง การตรวจเพื่อวิเคราะห์ระบบและการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรและหน่วยงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพหรือไม่การตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาสามารถตรวจประเมินได้จาก 

-มคอ. ต่าง ๆ  
 -ผลการเรียนของนักศึกษา 
 -แบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ 
 ๑.๓การประเมินคุณภาพ (quality assessment)หมายถึงการวัดประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
คณะฯในช่วงเวลา ๑-๔ ปีการศึกษาว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้เพียงใดนักศึกษาสอบผ่านได้ ๑๐๐%ทุกชั้นปี
หรือไม่  มีจ านวนนักศึกษาท่ีลาออกในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด  สามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
เป็นไปตามเปูาหมายหรือไม่เป็นต้น 

๒. การประกันคุณภาพจากภายนอกหมายถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการตรวจสอบและการ
ประเมินผลทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอกเพ่ือประกันว่าคณะฯด าเนินการตามพันธกิจหลักของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพภายนอกประกอบด้วย  

-การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
-การตรวจประเมินคุณภาพ 
-การให้การรับรองส าหรับการด าเนินการในระบบประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รองคณบดี (4) 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

หัวหน้าฝ่าย 
 

มีภาระงานดังนี้ 
- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานวินัยและหอพัก 
- งานทุนและ กยศ. 
- งานครัว 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานสวัสดิการ 
- งานศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ 
 

ฝ่ายบริการทางการศึกษา 
 

หัวหน้าฝ่าย 
 

มีภาระงานดังนี้ 
- งานการศึกษา  
- งานทะเบียนและประมวลผล 
- งานห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 

และโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานวิจัย ต ารา วารสาร  

และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
- งานบริการทางวิชาการ 

และการศึกษาต่อเนื่อง 
- งานประชาสัมพันธ์ 

และงานวิเทศสัมพันธ์ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักงานคณบด ี
 

หัวหน้าส านักงาน 
 

มีภาระงานดังนี้ 
- งานบริหารแผน 
- งานธุรการสารบรรณ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานงบประมาณ การเงินบัญชี 

และพัสดุ 
- งานอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ 
- งานซ่อมบ ารุง 
- งานพัฒนาคุณภาพและ 

บริหารความเสี่ยง 

ภาควิชา 
 

หัวหน้าภาควิชา 

    มีภาระงานดังนี้ 
- ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและ

พื้นฐานวิชาชีพ 
- ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์
- ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร ์
- ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์

และเวชศาสตร์เขตเมือง 
- ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์ 
- ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-

ศัลยศาสตร ์
 

 

ผู้ช่วยคณบดี (4) 

 
 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างองค์กรและการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะกรรมการประจ าคณะ 

* โครงสร้างองค์กรและการบริหารผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2557 เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2557 
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30 

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การเพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์  
เป้าประสงค์ที่1บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานและมุ่งเน้นการ
ดูแลสุขภาพคนเมือง 

 

1.1 หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตผ่านการ
รับรองคุณภาพจากสภา
มหาวิทยาลัย สภาการ
พยาบาล และ สกอ.  

1 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1.  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
2.  โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือ
ติดตามและปรับปรุงประจ าปี 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

1.2  จ านวนกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ 

3 3 3 3 3 1.  โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

2.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ 

2.1  จ านวนอาจารย์ที่ส่ง
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

3 3 3 3 3 1.  โครงการส่งอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญา
เอก ทั้งในและต่างประเทศ 
2.  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
3.  โครงการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน หลักสูตร
บริหาร (บพ. และ บพส.) 
4.  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

2.2  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ต าแหน่งวิชาการเพ่ิมข้ึน 

4 4 5 5 5 

2.3จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 

6 4 4 4 4 

2.4จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
การอบรมหลักสูตรบริหาร 
(บพ.  และ บพส.) 

4 4 4 4 4 

2.5ผลการประเมินการสอน
ในรายวิชาทางการพยาบาล
ของอาจารย์โดยนักศึกษา
(คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 

3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

3.1  ร้อยละของรายวิชา 
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
(c0-creative learning/ 
active learning) 

20 25 30 35 40 1.  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (c0-creative 
learning/active learning) 
 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

3.2ผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
(คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

 
3.51 

 
3.60 

 
3.65 

 
3.70 

 
4.00 

1.  โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิต   
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กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

4.  สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ
การศึกษาค้นคว้าและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1จ านวนฐานข้อมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ต่อการสืบค้นข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ 

2 2 2 2 2 1.กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ &
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

4.2จ านวน storyboard สื่อ
การสอนผ่านระบบออนไลน์ 

4 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

1.  กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

4.3  กิจกรรมผลิตสื่อวิดีทัศน์
เพ่ือใช้ในการสอน 

4 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

1.  กิจกรรมผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อใช้ในการสอน 

4.4 ความพึงพอใจของ 
นักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
ภายในและสิ่งสนับสนุน  
การเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 
5.00 คะแนน) 

4 4 4 4 4 1. ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
ภายในและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

5.  ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

5.1ร้อยละของนักศึกษาทุก
ชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษา 

80% 80% 80% 80% 80% 1.  โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หรือ
คุณลักษณะแห่งการุณย์ 
 
 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 
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กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

 5.2  ผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาโดยผู้ปกครอง และ
อาจารย์/บุคลากร(คะแนน
เต็ม 5.00คะแนน) 

 
3.51 

 
3.51 

 
4 

 
4 

 
4 

1.  ส ารวจคุณลักษณะของ KARUN ของนักศึกษาพยาบาล  
 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 

5.  ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

5.3ร้อยละของนักศึกษาที่
ร่วมกิจกรรมของชมรมทั้งใน
ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย 

20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 1.  โครงการ/กิจกรรมของชมรมทั้งในระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 

5.4  ร้อยละของนักศึกษาที่
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือองค์กร
ภายนอก 

10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 1.  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภายนอก 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ/ 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 

เป้าประสงค์ที่2หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

1.  จัดท าหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ให้ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

1.1  มีหลักสูตรพยาบาลศาสต
รมหาบัณฑิตท่ีได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาชีพ และ สกอ. 

1 - - - - 1.  โครงการจัดท าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
&ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา  
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กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

2.  สนับสนุนและส่งเสริม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
ที่ สกอ.ก าหนด 

2.1  จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ท าผลงานวิจัย 

3 3 3 3 3 1.  กิจกรรมส่งเสริมและติดตามแผนงานโครงงานวิจัยของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

3.  สนับสนุนปัจจัยเอื้อ 
ต่อการเปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3.1  มีจ านวนสื่อการสอน 
ต ารา ฐานข้อมูล และ
เทคโนโลยี ที่สนับสนุนการ
เปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

     1.  โครงการจัดหาและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเปิด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ  
   การบริการวิชาการ  
เป้าประสงค์ที่ 1 คณะฯ มีการบูรณาการงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรมกับการเรียนการสอนที่ชี้น าการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาพคนเมือง 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

1.  พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยผลงานวิชาการ 
(บทความ/ต ารา) และ
นวัตกรรมของอาจารย์โดย
เน้นสุขภาพคนเมือง 

1.1  ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย/ต ารา/
นวัตกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยเน้น
สุขภาพคนเมือง 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 1.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
 

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ 

1.2  ร้อยละของผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ (บทความ/
ต ารา)และนวัตกรรมของ
อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
ตีพิมพ์/เผยแพร่ (ระดับชาติ/
นานาชาติ) 

≥20 % ≥25 % ≥25 % ≥25 % ≥25 % 1.  กิจกรรมส่งเสริมและติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
ส่งเสริมการวิจัย ด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมือง 
 

1.3 มีแหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัยและผลงานวิชาการท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (ต่อคน) 

50
,0

00
 บ

าท
 

50
,0

00
 บ

าท
 

50
,0

00
 บ

าท
 

50
,0

00
 บ

าท
 

50
,0

00
 บ

าท
 1.  จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิชาการ

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 



 
 

 

36 

P
ag

e3
6

 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

1.  พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยผลงานวิชาการ 
(บทความ/ต ารา) และ
นวัตกรรมของอาจารย์โดย
เน้นสุขภาพคนเมือง(ต่อ) 

1.4  จ านวนอาจารย์ที่ไป
เผยแพร่ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

3 4 5 5 5 1.  กิจกรรมสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก 

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ 

2.  สนับสนุนการบูรณาการ
วิจัยกับการเรียนการสอน 

2.1  จ านวนผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

1 
 

2 2 2 2 1.  โครงการบูรณาการผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมกับการเรียนการสอน 

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ &
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ& 

3.  สนับสนุนการบูรณาการ
วิจัยกับการบริการวิชาการ 

3.1  จ านวนผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่
บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ 

1 
 

2 2 2 2 1.  โครงการบูรณาการผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมกับการบริการวิชาการ 
 

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ & 
และคณะ 
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เป้าประสงค์ที่ 2มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

1.  สร้างเครือข่ายงานวิจัย/
นวัตกรรมทั้งภายในคณะฯ/
มหาวิทยาลัยฯ/กทม./ 
หน่วยงานอื่นภายในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ 

1.1  จ านวนเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านการวิจัย/
นวัตกรรม 

4 4 4 4 4 1.  กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
 

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ 

1.2  จ านวนงานวิจัย/
นวัตกรรมที่ด าเนินการ
ร่วมกับเครือข่าย 
- ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
- ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

4 4 4 4 4 1.  โครงการวิจัยที่มีการด าเนินการร่วมกับเครือข่าย 
ในแต่ละปีงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการพยาบาลเพ่ือร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนเมือง  

เป้าประสงค์ที่1บุคลากรด้านสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานบริการสุขภาพของกรุงเทพมหานคร  
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

1.  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ด้านสุขภาพของประชาชนใน
เขตเมือง 
 
 
 

1.1 จ านวนหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางท่ีเปิด
ด าเนินการในแต่ละปี 
1.2  ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
1.3ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้ด้านการพยาบาลเวช
บริบาลขั้นต้น (คะแนนเต็ม 
5 คะแนน) 

2 
 
 
≥ 

3.51 
 
 
 

≥ 
3.51 

2 
 
 
≥ 

3.51 
 
 
 

≥ 
3.51 

3 
 
 
≥ 

3.51 
 
 
 

≥ 
3.51 

3 
 
 
≥ 

3.51 
 
 
 

≥ 
3.51 

3 
 
 
≥ 

3.51 
 
 
 

≥ 
3.51 

1.  โครงการจัดท าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้าน
การพยาบาลผู้สูงอายุ 
2.  โครงการจัดท าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้าน
การพยาบาลแบบประคับประคอง 
3.  โครงการจัดท าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้าน
เวชปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
4.  โครงการจัดท าหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลด้าน
การพยาบาลผู้ปุวยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  
5.  โครงการจัดท าหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลด้าน
การพยาบาลเวชบริบาลขั้นต้น 
6.  โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ด้านการพยาบาลเวช
บริบาลขั้นต้น 

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ 

2.  สร้างหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
ผู้ช่วยพยาบาล 

2.1  หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
ผู้ช่วยพยาบาลได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
และสภาการพยาบาล 

1 1 1 1 1 1.  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
 

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ 

2.2ร้อยละของผู้ช่วยพยาบาลที่
ผ่านการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาลในแต่ละปี 

≥ 
95% 

≥ 
95% 

≥ 
95% 

≥ 
95% 

≥ 
95% 
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เป้าประสงค์ที่ 2มีโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมืองทุกช่วงวัย 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

1.  มีการบูรณาการ
กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการกับงานวิจัยและการ
เรียนการสอน 

1.1  จ านวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับงานวิจัย 

1 2 3 3 3 1.  โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย  
 

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ  
 

1.2  จ านวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

1 2 3 3 3 1.  โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน 
การสอน 
 

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ & 
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ 

 
เป้าประสงค์ที่ 3มีเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมือง 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 59 60 61 62 63 

1.  สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการบริการ
วิชาการเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพคนเมืองร่วมกับ
ชุมชน/สถาบัน/องค์กรอื่น ๆ 

1.1  จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการบริการ
วิชาการ  

1 2 2 2 2 1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการ  

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ 

1.2  ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

1 2 2 2 2 1.  กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีจัดร่วมกับชุมชน/
สถาบัน/องค์กรอื่นๆ 

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน  
มีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ที่1การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม  
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

1.  สนับสนุนการท านุบ ารุง
ศาสนา อนุรักษ์ศิลป- 
วัฒนธรรม และประเพณีไทย
ทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
คณะฯ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

1.1จ านวนกิจกรรม/
โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศาสนา อนุรักษ์ศิลป-
วัฒนธรรม และประเพณีไทย 

3 4 4 4 4 1.  กิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 

1.2  ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาปฏิบัติตามค่านิยม
องค์กร “การุณย์” (KARUN) 

2.1  ร้อยละของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาที่ร่วม
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมองค์กร “การุณย์” 
(KARUN) 

80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามค่านิยมองค์กร“การุณย์” 
(KARUN) 
2.  กิจกรรมเผยแพร่ค่านิยมองค์กร 
 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 

2.2  จ านวนนักศึกษา/
บุคลากร/อาจารย์ที่ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
คุณลักษณะแห่งการุณย์ 

กลุ่มละ 

1 คน 

กลุ่มละ 

1 คน 
กลุ่มละ 

1 คน 
กลุ่มละ 

1 คน 
กลุ่มละ 

1 คน 
1.  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามค่านิยม
องค์กร 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 
&หัวหน้าภาคฯ 
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กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

3.  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
กิจกรรม/โครงการด้านการ
ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และวัฒนธรรมองค์กรกับการ
เรียนการสอน 
 

3.1  จ านวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการกิจกรรม/
โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และวัฒนธรรมองค์กรกับการ
เรียนการสอน 

2 2 2 2 2 1.  โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ การท านุบ ารุง
ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และ
วัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนการสอน 
 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 

4.สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างคณะฯ กับส่วน
ราชการอ่ืน 

4.1  จ านวนกิจกรรม/
โครงการการแสดงดนตรี
ไทย/ดนตรีสากล/งาน
ศิลปวัฒนธรรมหรือการจัด
นิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 2 2 2 2 1.  กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล/งาน
ศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดนิทรรศการโดยประชาชน 
มีส่วนร่วม 
 
 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 

 



 
 

 
 

๔๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าแห่งมหานครเพ่ือสุขภาพคนเมือง  
เป้าประสงค์ที่1มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

1.เผยแพร่หลักธรรมาภิบาล
เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักแก่บุคลากรทุกระดับ 

1.1  จ านวนกิจกรรม/
โครงการเผยแพร่หลักธรร
มาภิบาล 

1 2 2 2 2 1.  กิจกรรม/โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 

2.  พัฒนาระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

2.1  มีระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ด า
เน

ินก
าร

  

ด า
เน

ินก
าร

 

ด า
เน

ินก
าร

 

ด า
เน

ินก
าร

 

ด า
เน

ินก
าร

 1.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร 
2.  โครงการเพิ่มศักยภาพภาวะผู้น าแก่บุคลากร 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ & 
รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ&
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายแผนฯ 

2.2  ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร(คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

3.  ส่งเสริมวัฒนธรรม
คุณภาพให้แก่บุคลากร 
ทุกระดับ 

3.1  ผลการประเมิน
คุณภาพ โดย สกอ.  
อยู่ในระดับด-ีดีมาก 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1.  โครงการ/กิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 

3.2  มีแผนการบริหารความ
เสี่ยงของคณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ ด า

เน
ินก

าร
 

ด า
เน

ินก
าร

 

ด า
เน

ินก
าร

 

ด า
เน

ินก
าร

 

ด า
เน

ินก
าร

 1.กิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงในสถานศึกษา 
2.  กิจกรรมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 
 



 
 

 
 

๔๓ 

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรของคณะฯ มีสมรรถนะตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ และมีสุขภาวะ  
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนของคณะฯ  

1.1ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการอบรม
เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน 

80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 1.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพระบบบริหาร
จัดการคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 

1.2  จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

- 2 2 2 2 1.  โครงการส่งบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น 

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 

1.3ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 1.  กิจกรรม/โครงการการให้ความรู้ด้านความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 

2.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับมีสุขภาวะ 

2.1 จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะ 

2 2 2 2 2 1.  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางกาย
และจิตใจ 
2.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 

2.2  ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ที่ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับมีสุขภาวะ (คะแนนเต็ม 
5 คะแนน) 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

         



 
 

 
 

๔๔ 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 63 

2.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับมีสุขภาวะ (ต่อ) 

2.3  จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Work Place) 
4.โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน (OD) 

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์กับแผนพัฒนาต่างๆ 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พ.ศ. 2559 - 2563 ได้ก าหนดปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556 - 2559 รวมทั้งก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
กรอบแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร และการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 

ตารางท่ี 10 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์กับพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  
 

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
พ.ศ. 2559 - 2563 

พระราชบั
ญญัติ

มหาวิทยา
ลัย

กรุงเทพม
หานคร 
พ.ศ. 

2553 
ปรัชญา (philosophy) 
   การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา 

- มุ่งเน้นให้
บัณฑิตมี
ความรู้
ความสามา
รถใน
วิชาชีพมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
มีความ
ส านึกต่อ
สังคมและ
มีความใฝ่รู้
และเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ปณิธาน (determination) 
   มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

- มุ่งเน้นให้
บัณฑิตมี
ความรู้
ความสามา
รถใน
วิชาชีพมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
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มีความ
ส านึกต่อ
สังคม 

วิสัยทัศน์ (vision) 
   คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน า 
แห่งมหานครเพ่ือสุขภาพคนเมือง 

- ให้บริการ
ทาง
การแพทย์
การ
พยาบาล  
การ
สาธารณสุ
ขและการ
บริการทาง
วิชาการ
และ
วิชาชีพให้
เป็นที่
ยอมรับใน
ระดับประเ
ทศและ
นานาชาติ 

พันธกิจ (mission) 
   ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาก าลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มี
สมรรถนะสากลและมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ บูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ใน
การสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 

- ให้
การศึกษา 
ส่งเสริม
วิชาการ 
การวิจัย 
สร้างและ
พัฒนา
วิชาการ
และ
วิชาชีพขั้น
สูง รวมทั้ง
เผยแพร่
ความรู้และ
ส่งเสริม
การแพทย์
การ
สาธารณสุ
ข การ
บริหาร
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จัดการเขต
เมืองการ
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 
การพัฒนา
มหานคร 
การท านุ
บ ารุง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธ
รรม จารีต
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
สิ่งแวดล้อม
และกีฬา 
   - ผลิต
บัณฑิตให้
สอดคล้อง
กับ
แผนการ
ศึกษา
แห่งชาติ
แผนพัฒนา
กรุงเทพมห
านครและ
แผนความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
กรุงเทพมห
านครกับ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 11 ความเชื่อมโยงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
 (พ.ศ. 2556 - 2559)  
 

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
พ.ศ. 2559 - 2563 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556 - 2559 
ปรัชญา 
การเกิดปัญญา
ประเสริฐกว่าเกิด 
สิ่งใดๆ 

ปณิธาน 
ภูมิปัญญาแห่งมหานคร 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนามหานครและ
คุณภาพชีวิตคนเมือง 

พันธกิจ 
บูรณาการศึกษาให้บริการวิชาการจัดการความรู้ 
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
เมืองและน าการเปลี่ยนแปลงท่ีดีสู่สังคม เพื่อพัฒนา
มหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่แลละมีสุขภาวะโดยการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

ปรัชญา (philosophy) 
การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวก
เรา 

   การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

   

ปณิธาน (determination) 
มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

    การพัฒนาคน 
และความรู ้

  

วิสัยทัศน์ (vision) 
คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าแห่งมหา
นครเพื่อสุขภาพคนเมือง 

     การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและคุณภาพชีวิต
คนเมือง 

 

พันธกิจ (mission) 
ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาก าลังคนด้านการ
พยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากล
และมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายกับ
สถาบันต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ บูรณาการผลงานวิจัยและการบริการ
วิชาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 

      การผลิตบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย การบริการ
วิชาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน องค์กรต่างๆ 
และการพัฒนาเมืองด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ 



 
47 

ตารางท่ี 12 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556 - 2559 
 

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
พ.ศ. 2559 - 2563 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556 - 2559 
การผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้และมีคุณธรรม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัย 

การบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชน 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาล 
เพื่อให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค ์

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
   การพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม
ด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองโดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
   การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการพยาบาล 
เพื่อร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
คนเมือง 

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
   การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีไทย โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม 

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่การเป็น
สถาบันการศึกษาช้ันน าแห่งมหานครเพื่อสุขภาพ 
คนเมือง 
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ตารางท่ี 13 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
 

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
พ.ศ. 2559 - 2563 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
เปลี่ยนระบบการน าองค์กร
ให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม 

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และพัฒนาผู้เช่ียวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย ์

ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด 

ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อให้มีสมรรถนะ 
ที่พึงประสงค ์

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
   การพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านการ
พยาบาลสุขภาพคนเมืองโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการ 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
   การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการพยาบาลเพื่อร่วมมือกับ
เครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนเมือง 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
   การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ไทย โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน 
มีส่วนร่วม 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่การเป็น
สถาบันการศึกษาช้ันน าแห่งมหานครเพื่อสุขภาพคนเมือง 
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ตารางท่ี 14 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
พ.ศ. 2559 - 2563 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
การสร้างพลเมืองยุคใหม ่ ครูยุคใหม ่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ใหม่ในระดับอุดมศึกษา 
การบริหารจัดการยุคใหม ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อให้มีสมรรถนะ 
ที่พึงประสงค ์

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
   การพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านการ
พยาบาลสุขภาพคนเมืองโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการ 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
   การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการพยาบาลเพื่อร่วมมือกับ
เครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนเมือง 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
   การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ไทย โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน 
มีส่วนร่วม 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่การเป็น
สถาบันการศึกษาช้ันน าแห่งมหานครเพื่อสุขภาพคนเมือง 

    

 
 
 


