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สารจากอธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย ก�ำเนิดขึน้ตำมพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระรำมำธิบด ีศรสีนิทรมหำวชริำวธุ 

พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เม่ือวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2457 ในนำม โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม นับเป็นสถำบัน 

แห่งแรกทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรวชิำกำรพยำบำลในประเทศไทย และเป็นสถำบันกำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำสำขำพยำบำลศำสตร์แห่งเดยีว 

ของสภำกำชำดไทยที่ผลิตบุคลำกรทำงกำรพยำบำลให้แก่สภำกำชำดไทย เพื่อดูแลสุขภำพของประชำชนมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 

103 ปี ด้วยทรัพยำกร และแหล่งฝึกของสภำกำชำดไทย 

 สถำบันมีพัฒนำกำร และด�ำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสภำกำชำดไทยมำอย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำน 

เพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์ของกำรจัดตัง้เป็นสถำบนัตำมพระรำชบัญญตัสิถำบนักำรพยำบำลศรีสวรนิทริำ สภำกำชำดไทย พ.ศ. 2559 

โดยมีภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนำวิชำกำรวิชำชีพชั้นสูงด้ำนกำรพยำบำล ตลอดจนศำสตร์ที่เก่ียวข้อง 

ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ด�ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภำกำชำดไทย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน    

และสังคม ซึ่งน�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศ

 แผนพัฒนำสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) จึงถูกจัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็น 

กรอบทิศทำงในกำรพัฒนำสถำบัน ด้วยเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้ 6 ยุทธศำสตร์ โดยมีเป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดก�ำกับไว้เป็น

เครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผล และผลักดันให้บุคลำกรทุกระดับของสถำบันก้ำวเดินไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน และสภำสถำบัน

ในกำรประชุม คร้ังที่ 9 วันที่ 10 มีนำคม 2561 ได้มีมติรับรองแผนพัฒนำสถำบันฉบับน้ี เพื่อให้สถำบันใช้เป็นแนวทำงพัฒนำ

สถำบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิกำรบดีสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำสภำกำชำดไทย
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คำานำา

 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ยกสถำนะมำจำกวิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย ตั้งแต่วันที่ 

24 มถุินำยน 2560 เพือ่ด�ำเนินงำนตำมพนัธกิจของสถำบนัอดุมศกึษำด้ำนกำรพยำบำลให้เกิดประโยชน์ต่อชมุชน และสงัคม

 สถำบันจึงได้จัดท�ำแผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ทั้งภำยใน และภำยนอกสถำบัน และสภำสถำบัน ในกำรประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 10 มีนำคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผน

พัฒนำสถำบันฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำส�ำหรับบุคลำกรทุกระดับในสถำบันต่อไป

 สถำบันขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณำจำรย์ และบุคลำกรที่มีส่วนในกำรให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกำรจัดท�ำ 

แผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สถำบันหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 

แผนพัฒนำสถำบันฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรสื่อสำรทิศทำง และเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ที่คำดหวัง ในระยะ 10 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2570) ให้กับประชำคมทุกระดับของสถำบัน น�ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่จะ 

น�ำมำซึง่ควำมก้ำวหน้ำของสถำบนั และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชำติต่อไป

ผศ.เดือนทิพย์  เขษมโอภาส

รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์ และประกันคุณภำพกำรศึกษำ

• คำานำา
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 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย เป็นสถำบันอุดมศึกษำด้ำนกำรพยำบำลตำมพระรำชบัญญัติ 

สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งยกสถำนะมำจำกวิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย 

ที่ก�ำเนิดตำมพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำวุธ พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2457 ในนำม “โรงเรียนนำงพยำบำลสภำกำชำดสยำม” นับเป็นสถำบันแห่งแรกที่เปิด

สอนหลักสูตรวิชำกำรพยำบำลในประเทศไทย ตลอดระยะเวลำเกือบ 104 ปีที่ผ่ำนมำ สถำบันแห่งน้ีได้ปฏิบัติพันกิจ 

ตำมเจตนำรมณ์ของกำรจัดตั้ง ในกำรสร้ำงบุคลำกรทำงกำรพยำบำลให้แก่สภำกำชำดไทย และประเทศชำติ เพื่อดูแล 

สุขภำพของประชำชนมำโดยตลอด

 วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งเป็นสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย เพื่อจัดกำรศึกษำ วิจัย ส่งเสริม 

และพัฒนำวิชำกำร และวิชำชีพชั้นสูงด้ำนกำรพยำบำล ตลอดจนศำสตร์ที่เก่ียวข้อง ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

และทะนุบ�ำรุงศลิปวฒันธรรมตำมพนัธกิจของสถำบนัอดุมศกึษำ ด�ำรงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของสภำกำชำดไทย เพือ่ประโยชน์ 

ต่อชุมชน และสังคม ซึ่งน�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศ

 กำรด�ำเนินงำนตำมพันธกิจของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมนั้น จ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

ที่สถำบันจะต้องตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงในบริบทต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ทั้งสภำพแวดล้อมภำยใน และ 

สภำพแวดล้อมภำยนอก ทีม่ผีลต่อกำรเตรียมทศิทำงในกำรด�ำเนินงำนระยะยำวของสถำบนัอย่ำงเหมำะสม  สถำบนัจึงได้ 

ระดมสมองจำกผู้บริหำรทุกระดับ ประชำคม ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนของวิทยำลัย 

พยำบำลสภำกำชำดไทยที่ผ่ำนมำในระยะ 5 ปี ร่วมกับกำรศึกษำยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนยุทธศำสตร์สภำกำชำดไทย 

มำก�ำหนดเป็นแผนพัฒนำสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) 

ที่เป้ำหมำยระยะยำวของแผนพัฒนำจะสำมำรถบรรลุไปได้ด้วยยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์  โดยมีเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ และมำตรกำรในกำรก�ำกับ และใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลต่อไป เพื่อเป็นกรอบทิศทำงส�ำหรับ 

สถำบันในกำรบริหำร และผลักดันให้สถำบันเดินไปสู่เป้ำหมำยในอนำคต

 ปรัชญำของสถำบัน ที่เป็นควำมเชื่อของสถำบัน และบุคลำกรที่เก่ียวกับวิชำชีพกำรพยำบำล คือ “บุคลำกร

ทำงกำรพยำบำลเป็นกลไกส�ำคัญในกำรสร้ำงสุขภำวะให้แก่เพื่อนมนุษย์ และเป็นที่พึ่งของสังคม”

 ปณิธำนของสถำบัน ที่เป็นควำมมุ่งมั่นตั้งใจ และอุดมกำรณ์ คือ “มุ่งมั่นกำรจัดกำรศึกษำพยำบำลชั้นสูง เพื่อผลิต 

บุคลำกรทำงกำรพยำบำลให้มีคุณภำพ และศักยภำพในกำรท�ำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรม และ 

ส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”

 วิสัยทัศน์ของสถำบันในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) คือ “สถำบันกำรศึกษำพยำบำลชั้นสูงที่มีผลผลิตทำง

วิชำกำร นวัตกรรมที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ และนำนำชำติ มุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตพยำบำลให้เป็นนักปฏิบัติ 

เชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื้นฐำนมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้ำนผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และ 

ผู้ประสบสำธำรณภัยภำยใน พ.ศ. 2565”

บทสรุปผู้บริหาร

• บทสรุปผู้บริหาร
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 เอกลักษณ์ของสถำบัน หรือ STIN (เอสติน) คือ เป็นที่พึ่งของสังคม (S: So-

ciety’s anchor) นิยมกำรพัฒนำ (T: Talent development) ศรัทธำมนุษยธรรม 

(I: Integrity for humanity) ก้ำวน�ำด้ำนกำรพยำบำล (N: Nursing leaders) 

 อัตลักษณ์ของบัณฑิต หรือ STIN (เอสติน) คือ มีจิตอำสำ (S: Service mind) 

พฒันำก้ำวไกล (T: Talent development)  หัวใจคณุธรรม (I: Integrity of heart) 

น�ำกำรพยำบำล (N: Nursing leaders)  

 เป้ำหมำยของสถำบนัในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) มจี�ำนวน 5 เป้ำหมำย 

ได้แก่ เป้ำหมำยที ่1 บณัฑติทีเ่ป็นนักปฏิบตัเิชงิรกุ มคีณุภำพ เป็นคนด ีตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของสงัคม และสภำกำชำดไทย เป้ำหมำยที ่2 สถำบนัมอีงค์ควำมรู้ 

และนวตักรรมเป็นทีย่อมรับ และเกิดประโยชน์ต่อสงัคมในระดบัชำต ิและนำนำชำติ 

เป้ำหมำยที ่ 3 สถำบนัมทีรพัยำกรสนับสนุนกำรพฒันำองค์กรอย่ำงยัง่ยนื เป้ำหมำย 

ที่ 4 สถำบันมีควำมก้ำวหน้ำทันสมัย และมีธรรมำภิบำล เป้ำหมำยที่ 5 สถำบันมี

เครือข่ำยควำมร่วมมือที่เสริมสร้ำงศักยภำพของสถำบัน   

 ยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) มี 6 

ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตพยำบำลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก 

และมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพของประเทศ และจุดเน้นของสถำบัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพที่สร้ำงทำงเลือกด้ำนสุขภำพแก่

สังคมด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงควำมภำคภูมิใจใน

ภูมิปัญญำไทย วัฒนธรรมไทย น�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิต 

ชุมชน และสังคม ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรแบบยั่งยืน

ด้วยหลักธรรมำภิบำล และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศำสตร์ที่ 6 ขยำย

ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสำกล

 กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำสถำบันสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผล 

ให้สถำบันใช้แผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) เป็นกรอบ

ทศิทำงหลกัในกำรจัดท�ำแผนยทุธศำสตร์ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบตักิำรประจ�ำปี 

สร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ประชำคมทกุระดบั เพือ่เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรขบัเคลือ่นแผน 

จัดสรรงบประมำณประจ�ำปีตำมล�ำดับควำมส�ำคัญในแผนพัฒนำสถำบัน ส�ำหรับ

กำรติดตำมประเมินผล ใช้แนวคิดกำรมีส่วนร่วมให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะเชิง

พัฒนำ ใช้ระบบประเมินผลส�ำเร็จโดยผู้ที่รับผิดชอบงำนตำมแผน ร่วมกับกำร

วิเครำะห์ผลส�ำเร็จของสถำบันโดยงำนยุทธศำสตร์และแผน น�ำเสนอผลกำร

ประเมินควำมส�ำเร็จกำรด�ำเนินงำนตำมแผนให้ผู้เก่ียวข้องได้รับทรำบเพื่อน�ำไป

พฒันำอย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้พฒันำระบบสำรสนเทศโดยใช้เทคโนโลยทีีจ่ะช่วยให้ 

สถำบนัมสีำรสนเทศด้ำนยทุธศำสตร์ และแผนทีจ่ะน�ำไปใช้ปรับนโยบำย และพฒันำ 

สถำบันได้ต่อไป



12 • การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
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การวิเคราะห์
นโยบาย สถานการณ์

 และสภาพแวดล้อม
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)1

 กำรบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่พัฒนำไปสู่ 

อนำคตที่พึงประสงค์นั้น จ�ำเป็นจะต้องมีกำรวำงแผน 

 และก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และ 

ก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำของทกุภำคส่วนให้ขบัเคลือ่น 

ไปทิศทำงเดียวกัน ดังนั้นจึงมีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์

ชำติในระยะยำว มีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำม

เข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำร 

รวมพลงัของทกุภำคส่วนในสงัคมทัง้ประชำชน เอกชน 

และประชำสังคมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

เพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์ “ประเทศไทยมคีวำมมัน่คง มัง่คัง่ 

ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำหลัก 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ�ำ

ชำต ิ“มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” ทีน่�ำไปสูก่ำรท�ำให้ประเทศมี

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมีรำยได้สูง อยู่ในกลุ่ม

ประเทศพฒันำแล้ว คนไทยมคีวำมสขุ อยูด่กิีนด ีสงัคม

มคีวำมมัน่คง เสมอภำค และเป็นธรรม   ซึง่ยทุธศำสตร์

ชำต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มจี�ำนวน 6 ยทุธศำสตร์ 

โดยมียุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับสถำบันจ�ำนวน 3 

ยุทธศำสตร์ ได้แก่ยทุธศำสตร์ที ่2, 3 และ 4 ดังน้ี 

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

การวิเคราะห์ 
นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

การจัดทำาแผนพฒันาสถาบนั ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน

เพือ่พฒันำคน และสงัคมไทยให้เป็นรำกฐำนทีแ่ขง็แกร่งของประเทศ มคีวำมพร้อมทำงกำย ใจ สตปัิญญำ มคีวำมเป็นสำกล 

มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย

มคีรอบครวัที่มั่นคง โดยมีแนวทำง และประเด็นกำรพัฒนำที่ส�ำคัญ ได้แก่

  (1)  พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

    (2)  กำรยกระดับกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม และทั่วถึง  

    (3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

    (4)  กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี

    (5)  กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

เพือ่เร่งกระจำยโอกำสกำรพฒันำ และสร้ำงควำมมัน่คงให้ทัว่ถึง ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ไปสูส่งัคมทีเ่สมอภำค และเป็นธรรม

โดยมีแนวทำง และประเด็นกำรพัฒนำที่ส�ำคัญ ได้แก่

     (1)  สร้ำงควำมมั่นคง และกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจ และสังคม 

     (2)  พัฒนำระบบบริกำร และระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ  

     (3)  มีสภำพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรด�ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

     (4)  สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรม และควำมเข้มแข็งของชุมชน 

     (5)  พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

กระจำยบทบำทภำรกิจไปสูท้่องถ่ินอย่ำงเหมำะสม มธีรรมำภิบำล โดยมแีนวทำง และประเดน็กำรพฒันำทีส่�ำคญั ได้แก่

     (1)  กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 

     (2)  กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 

     (3)  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก�ำลังคน และพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ

     (4)  กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ  

     (5)  กำรปรับปรุงกฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสำกล 

     (6)  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ

     (7)  ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ และรำยจ่ำยของภำครัฐ
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 กำรพัฒนำประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้ำหมำยในระยะ 5 ปี 

ทีส่ำมำรถต่อยอดในระยะต่อไป เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำระยะยำวตำมยทุธศำสตร์ชำต ิ 20 ปี โดยมีหลกักำรส�ำคญัของแผน 

ดงันี้

 1.“หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง” เพือ่ให้เกิดบรูณำกำรกำร 

พัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบ 

ภูมคิุม้กัน และกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งทีด่ ีซึง่เป็นเง่ือนไขจ�ำเป็น 

ส�ำหรบักำรพฒันำทีย่ัง่ยนื โดยมุง่เน้นกำรพฒันำคนให้มคีวำมเป็นคน 

ทีส่มบรูณ์ สงัคมไทยเป็นสงัคมคณุภำพ เศรษฐกิจของประเทศเตบิโต 

อย่ำงต่อเน่ือง กระจำยควำมมัง่คัง่อย่ำงทัว่ถึง และเป็นธรรม กำรเตบิโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 2.“คนเป็นศนูย์กลำงกำรพฒันำ” มุง่สร้ำงคณุภำพชวีติ และสขุภำวะ 

ที่ดีส�ำหรับคนไทย พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ พัฒนำคน 

ทกุช่วงวยั และเตรยีมควำมพร้อมเข้ำสูส่งัคมผู้สงูอำยอุย่ำงมคีณุภำพ 

 3.“วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” เป็นกรอบของ 

วิสัยทัศน ์ประเทศไทยในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  12 วิสัยทัศน ์ 

“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว 

ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็น

คติพจน์ประจ�ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 4.“เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยใน

ยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปี มำเป็นกรอบในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยทีจ่ะบรรลุ 

ใน 5 ปีแรก และเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ โดยที่เป้ำหมำย และ

ตวัชีว้ดัในด้ำนต่ำง ๆ มคีวำมสอดคล้องกับกรอบเป้ำหมำยทีย่ัง่ยนื (SDGs) 

 5.“หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล�้ำ และ

ขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

บนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำ และนวัตกรรม”

 6.“หลกักำรน�ำไปสูก่ำรปฏิบตัใิห้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่ำง 

จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำย

ระยะยำว” ให้ควำมส�ำคญักับกำรใช้กลไกประชำรัฐทีเ่ป็น 

กำรรวมพลังขับเคลื่อนจำกทั้งภำครัฐ เอกชน และ

ประชำชน และกำรก�ำหนดประเด็นบูรณำกำรของกำร 

พฒันำทีม่ลี�ำดบัควำมส�ำคญัสงู และได้ก�ำหนดในระดบั

แผนงำน/โครงกำรส�ำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้ำหมำย

กำรพฒันำได้อย่ำงแท้จรงิ ก�ำหนดเป้ำหมำย และตวัชีว้ดั 

ที่มีควำมครอบคลุมหลำกหลำยมิติ ค�ำนึงถึงควำม

สอดคล้องกับเป้ำหมำยระยะยำวของยุทธศำสตร์ชำติ 

ก�ำหนดประเด็นบูรณำกำรเพื่อกำรพัฒนำเพื่อเป็น

แนวทำงส�ำคญัประกอบกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดนิ 

 ทัง้น้ีในแผนพฒันำเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชำต ิฉบับที่  

12 มียุทธศำสตร์ ที่ 1, 2 และ 8 ที่ก�ำหนดเป้ำหมำย 

และแนวทำงกำรพัฒนำที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำน 

ของสถำบนั ดงัน้ี

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

2
หลักการสำาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม 

 2. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด�ำรงชีวิตส�ำหรับโลกศตวรรษที่ 21 

 3. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 

 4. เพื่อเสริมสร้ำงสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งเอื้อต่อกำรพัฒนำคน และประเทศ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของสถาบัน

 • เป้ำหมำยที่ 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

 • เป้ำหมำยที่ 4 คนไทยมีสุขภำวะที่ดีขึ้น

 • เป้ำหมำยที่ 5 สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพำะสถำบันครอบครัว 

              สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และภำคเอกชน

แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของสถาบัน

 3.3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

       3.3.5 ขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ ภำคเอกชน และผู้เชี่ยวชำญทั้งใน

         และต่ำงประเทศพัฒนำสำขำวิชำที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสู่ควำมเป็นเลิศ กำรพัฒนำงำนวิจัย

         ไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยำยกำรจัดท�ำ และกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะให้มำกขึ้น

 3.4  ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ และให้ทุกภำคส่วนค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสุขภำพ

       3.4.1 พัฒนำให้คนมีควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ มีจิตส�ำนึกสุขภำพที่ดี และมีกำรคัดกรองพฤติกรรมสุขภำพด้วยตนเอง

         ผ่ำนช่องทำงกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย จัดบริกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนสุขภำพจิตที่เข้ำถึงได้ง่ำย 

         และก�ำกับควบคุมกำรเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภำพที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร

       3.4.2 ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทำงสุขภำพที่เหมำะสมกับวัยทั้งรูปแบบกำรออกก�ำลังกำย โภชนำกำรที่เหมำะสม 

         และสนบัสนนุให้ชุมชนมีกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่สำธำรณะ สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เพื่อกำรออกก�ำลังกำย

         และกำรเล่นกีฬำ

 3.6  พัฒนำระบบกำรดูแล และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย

       3.6.2 พฒันำให้มรีะบบกำรดูแลระยะกลำงทีจ่ะรองรบัผู้ทีจ่�ำเป็นต้องพกัฟ้ืนก่อนกลบับ้ำน ให้เชือ่มโยงกับระบบกำรดแูล

         ระยะยำว และส่งเสริมธุรกิจบริกำรดูแลระยะยำวที่ได้มำตรฐำนส�ำหรับผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพิงในเขตเมือง 

         รวมทั้งศึกษำรูปแบบกำรคลังที่เป็นระบบประกันกำรดูแลระยะยำว

       3.6.3 วิจัย และพัฒนำนวัตกรรมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ และพัฒนำ

         เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในกำรส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภำพในกลุ่มผู้สูงอำยุ เทคโนโลยเีพือ่ป้องกนักำรบำดเจบ็

         และตดิตำมกำรบ�ำบดัรกัษำ

 3.7  ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง

       3.7.3 ส่งเสรมิสถำบนักำรศกึษำให้เป็นแหล่งบรกิำรควำมรู้ทำงวชิำกำรทีท่กุคนสำมำรถเข้ำถึงได้ มกีำรเผยแพร่งำนวจัิย

         สู่สำธำรณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรท�ำวิจัยร่วมกับชุมชนในกำรแก้ปัญหำ และตอบโจทย์กำรพัฒนำในพื้นที่



18 • การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง

2. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง

  2. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของสถาบัน

 • เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ

แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของสถาบัน

 3.2 กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุม และทั่วถึง 

       3.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมกัน        

     (1) สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรครู 

     (2) สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบ (Accountability) ของกำรจัดกำรศกึษำ โดยน�ำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศกึษำ

        มำประกอบกำรประเมินผลครู และโรงเรียน 

     (3) ขยำยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลโดยใช้โครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร

       3.2.4 ส่งเสริม และจัดหำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมให้ประชำกรกลุ่มต่ำง ๆ โดยเฉพำะกลุ่มเด็กเยำวชน 

        สตรี ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เพื่อให้เข้ำถึงบริกำรของรัฐ และโอกำสทำงสังคม

        ได้อย่ำงเท่ำเทียม
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีขั้นก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุน

    กำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิต และบริกำรเป้ำหมำย

 2. เพื่อสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึง และน�ำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรำยย่อย วิสำหกิจชุมชน 

    และวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม

 3. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน ผู้สูงอำยุ

    ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และเพิ่มคุณภำพสิ่งแวดล้อม

 4. เพื่อบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สำมำรถด�ำเนินงำน

    ไปในทิศทำงเดียวกัน

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของสถาบัน

 • เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ

 • เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ

              ควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำรผลิต และบริกำร และคุณภำพชีวิตของประชำชน

แนวทางการพฒันาของยทุธศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของสถาบนั

 3.1 เร่งส่งเสริมกำรลงทนุวจัิย และพฒันำ และผลกัดนัสูก่ำรใช้ประโยชน์ในเชงิพำณชิย์ และเชงิสงัคม

       3.1.1 ลงทนุวจัิย และพฒันำกลุม่เทคโนโลยทีีป่ระเทศไทยมศีกัยภำพพฒันำได้เอง อำท ิกลุม่อำหำร และเกษตร

        กำรแพทย์ สิ่งแวดล้อม จัดสรรงบประมำณที่เพียงพอ และต่อเนื่อง ส�ำหรับกำรต่อยอด งำนวิจัยเชิงลึก

        เพือ่สร้ำงนวตักรรมตลอดห่วงโซ่กำรวจัิย และให้ควำมส�ำคญักับกำรท�ำวจัิยในขัน้ประยกุต์ และทดลองเพิม่ขึน้

       3.1.3 ลงทนุวจัิย และพฒันำเทคโนโลย ีและนวตักรรมทำงสงัคมเพือ่ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ และยกระดบัคณุภำพชวีติ

        ของประชำชน อำทิ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอำยุ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ โดยอำศัยกลไกกำรด�ำเนินงำน 

         อย่ำงเป็นเครอืข่ำย ระหว่ำงสถำบนักำรศกึษำ สถำบนักำรวจัิย ภำครฐั ภำคเอกชน และภำคประชำชนหรอืชมุชน

 3.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

       3.3.1 ด้ำนบุคลำกรวิจัย

     2) เร่งสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพ พัฒนำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพที่ชัดเจน

     3) พัฒนำศักยภำพนักวิจัย ให้มีทั้งควำมรู้ และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี เข้ำใจตลำด และรูปแบบกำร 

        ท�ำธุรกิจ และกำรบรหิำรจัดกำรทรัพย์สนิทำงปัญญำ รวมทัง้เข้ำถึง และเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

        ประโยชน์ โดยใช้หลักกำรตลำดน�ำงำนวิจัย เพื่อให้สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนวิจัย 

        และได้งำนวิจัยที่มีคุณค่ำในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม

       3.3.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

     1) ส่งเสริมกำรปรับโครงสร้ำง และบทบำทของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์

        เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรด�ำเนินงำน

     2) ปรบัระบบกำรบรหิำรจัดกำรงบประมำณจำกกำรจัดสรรตำมภำรกิจ  ไปสูก่ำรจัดสรรตำมแผนงำน/โครงกำร

     6) ส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน และพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

        เชิงลึกผ่ำนทำงกลไกที่มีอยู่
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แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 

กระทรวงศึกษาธิการ3

 กรอบทศิทำงแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิเป็นแผนยทุธศำสตร์ระยะยำวส�ำหรับหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรศกึษำ น�ำไป 

เป็นกรอบ และแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ส�ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้

รับกำรศึกษำ และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด�ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” มียุทธศำสตร์ 1, 2, 3 และ 6 ที่เกี่ยวข้องกับสถำบัน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ

• เป้าหมายที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น กำรจัดกิจกรรมของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้  ที่สะท้อนควำมรัก และกำร 

 ธ�ำรงรักษำ สถำบนัหลกัของชำต ิ และกำรยดึมัน่ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมพีระมหำกษัตรย์ิ ทรงเป็น 

 ประมุข กำรจัดกำรเรียน กำรสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริม 

 กำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น

 แนวทางการพัฒนา

 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

 อนัมพีระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ยกระดบัคณุภำพ และส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศกึษำในเขตพฒันำพเิศษ 

 เฉพำะกิจจังหวดัชำยแดนภำคใต้ และพืน้ทีพ่เิศษ ทัง้ทีเ่ป็นพืน้ทีส่งู พืน้ทีต่ำมแนวตะเขบ็ชำยแดน และพืน้ทีเ่กำะแก่ง 

 ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว พัฒนำกำร 

 จัดกำรศึกษำเพื่อกำรจัดระบบกำรดูแล และป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรม และควำม 

 รุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม



แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) 21

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต และพฒันากำาลังคน การวจัิย และนวตักรรม 

เพือ่สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

• เป้าหมายที่ 1 กำาลังคนมีทักษะที่สำาคัญจำาเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน

 และการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ             

 มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น มีฐำนข้อมูลควำมต้องกำรก�ำลังคน (Demand) จ�ำแนกตำมกลุ่มอุตสำหกรรมอย่ำงครบถ้วน 

 สดัส่วนผู้เรียนอำชวีศกึษำสงูขึน้เมือ่เทยีบกับผูเ้รียนสำมญัศกึษำ และสดัส่วนผู้เรยีนวทิยำศำสตร์สขุภำพ และเทคโนโลยี 

 สงูขึน้เมือ่เทยีบกับผู้เรยีนสงัคมศำสตร์ ก�ำลงัแรงงำนในสำขำอำชพีต่ำง ๆ ทีไ่ด้รับกำรยกระดบัคณุวฒิุวชิำชพีเพิม่ขึน้ เป็นต้น

• เป้าหมายที ่2 สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานทีจั่ดการศกึษาผลิตบณัฑติ

 ทีม่คีวามเชีย่วชาญ และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

 มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น สัดส่วนกำรผลิตก�ำลังคนระดับกลำง และระดับสูง จ�ำแนกตำมระดับ/ประเภทกำรศึกษำใน 

 สำขำวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของสถำบันกำรศึกษำ 

 จัดกำรศึกษำรูปแบบทวิภำคี/สหกิจศึกษำ/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงำนตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 

 หลักสูตรของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จ�ำนวนสถำบันอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ 

 ที่จัดหลักสูตรส�ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ เอกชน 

 สถำนประกอบกำร สมำคมวิชำชีพ และหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำเพิ่มขึ้น เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 3 การวจัิย และพฒันาเพือ่สร้างองค์ความรู ้และนวตักรรมทีส่ร้างผลผลิต 

 และมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

 มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัย และพัฒนำของภำคเอกชนเมื่อเทียบกับภำครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วนค่ำ 

 ใช้จ่ำยกำรลงทนุเพือ่กำรวจัิย และพฒันำเมือ่เทยีบกับผลติภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิม่ขึน้ 

 โครงกำร/งำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้/นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศเพิ่มขึ้น บุคลำกรด้ำน 

 กำรวิจัย และพัฒนำต่อประชำกร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ด้จดสทิธบิตัร และทรพัย์สนิทำง 

 ปัญญำเพิม่ขึน้ และผลงำนวจัิยทีไ่ด้รบักำรตพีมิพ์ในระดบันำนำชำตเิพิม่ขึน้ เป็นต้น

 แนวทางการพัฒนา

 ผลิต และพัฒนำก�ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  

 และสังคมของประเทศ ส่งเสริมกำรผลิต และพัฒนำก�ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญ และเป็นเลิศเฉพำะด้ำน ส่งเสริม 

 กำรวิจัย และพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิต และมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
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ยทุธศาสตร์ที ่3 การพฒันาศกัยภาพคนทกุช่วงวยั และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

• เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย 

 และทักษะ และคุณลักษณะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 

 มตีวัชีว้ดัทีส่�ำคญั เช่น ผู้เรยีนทีม่คีณุลกัษณะ และทกัษะกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพิม่ขึน้ ผู้เรียนทกุระดบักำรศกึษำ 

 มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงควำมมวีนัิย และมจีติสำธำรณะเพิม่ขึน้ สถำนศกึษำระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น หรือเทยีบเท่ำ 

 ขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนกำรสร้ำงวินัย จิตสำธำรณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 

 หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน

 มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถำนศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้คุณภำพ และ 

 มำตรฐำนเพิ่มขึ้น สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะ 

 ของเด็กที่เชื่อมโยงกับมำตรฐำนคุณภำพเด็กปฐมวัยของอำเซียนเพิ่มขึ้น สถำนศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ 

 จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และ 

 สถำบันกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 

 ทีส่อดคล้องกับยทุธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิม่ขึน้ เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

 และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำากัดเวลา และสถานที่     

 มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ/จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ที่มีคุณภำพเพิ่มขึ้น สื่อสำรมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรำยกำรเพื่อกำรศึกษำเพิ่มขึ้น สื่อต�ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ 

 ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ และได้รับกำรพัฒนำ โดยกำรมีส่วนร่วมจำกภำครัฐ  

 และเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

 มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ และประเภทกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ 

 ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับควำม 

 ต้องกำร และยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเพิ่มขึ้น และระดับควำมพึงพอใจของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร 

 ศึกษำที่มีต่อกำรพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น เป็นต้น

 แนวทางการพัฒนา

 ส่งเสริม และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต�ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพมำตรฐำน และประชำชน 

 สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ�ำกัดเวลำ และสถำนที่ สร้ำงเสริม และปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มี 

 วนัิย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ และพฒันำระบบ และกลไกกำรตดิตำม กำรวดัและประเมนิผลผู้เรยีน 

 ให้มีประสิทธิภำพ

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

• เป้าหมายที ่2 ระบบการบริหารจัดการศกึษามปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ส่งผลต่อคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษา  

 มตีวัชีว้ดัทีส่�ำคญั เช่น สถำนศกึษำขนำดเลก็/สถำนศกึษำทีต้่องกำรควำมช่วยเหลอื และพฒันำเป็นพเิศษอย่ำงเร่งด่วน  

 ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 

 ของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถำนศึกษำที่เข้ำสู่ระบบกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 5 ระบบบริหารงานบคุคลของครอูาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา มคีวามเป็นธรรม 

 สร้างขวญักำาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบตังิานได้อย่างเตม็ตามศกัยภาพ 

 มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น สถำนศึกษำที่มีครูเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำค 

 เอกชน/ผู้ประกอบกำรที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น และสถำนศึกษำมีบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ท�ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น

 แนวทางการพัฒนา

 คือ ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรมี 

 ส่วนร่วมของทกุภำคส่วนในกำรจัดกำรศกึษำ ปรบัปรงุกฎหมำยเก่ียวกับระบบกำรเงิน เพือ่กำรศกึษำ พฒันำระบบบริหำร 

 งำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 4

 มหีลกักำรส�ำคญั คอื “ยดึคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา” มุง่สร้ำงคณุภำพชวีติทีดี่ส�ำหรับคนไทย พฒันำคนให้มี 

ควำมเป็นคนทีส่มบรูณ์ มวีนัิย ใฝ่รู้ มคีวำมรู้ มทีกัษะ มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ มทีศันคตทิีด่ ีรบัผิดชอบต่อสงัคม มคีณุธรรม 

และจริยธรรม ภำยใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” 

มียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถำบัน ดังนี้

ยทุธศาสตร์ที ่1 พฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดั และประเมนิผล

 มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต    

ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง

ผลผลิต /ผลลัพธ์

 ผลลัพธ์ ผลผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น สำมำรถท่องจ�ำ และน�ำสิ่งที่จ�ำไปฝึกคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ 

คิดในเชิงสร้ำงสรรค์ และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จ�ำเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำน 

มจิีตส�ำนึกประชำธิปไตย อนัมพีระมหำกษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ รวมทัง้สำมำรถอยูใ่นสงัคมได้อย่ำงมีควำมสำมคัคปีรองดอง

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์

 1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่ำนตำมเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ 

    คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์

 2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำกิจกรรมเสริมทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

 4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมือง และพลโลก

กลยุทธ์

 1. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำผู้เรียนในรูปแบบที่หลำกหลำย 

    สอดคล้องกับทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21

 2. พัฒนำ และปรับปรุงหลักสูตร กำรวัด และประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้ทันสมัย 

    สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

 3. ส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพื่อกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน 

    ต�ำรำเรียนที่มีคุณภำพ รวมทั้งต�ำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์

 4. ปรับปรุงระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตร และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมือง และพลโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ

ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ

ผลผลิต /ผลลัพธ์

 มกีำรผลติครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศกึษำทกุระดบัทกุประเภท มคีรคูรบตำมเกณฑ์ มคีรปูระจ�ำ

ชัน้ครบทกุห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตำมสำขำวิชำที่สอน ผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูมีจรรยำบรรณของวิชำชีพ 

รวมทั้งมีคณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอน ได้

อย่ำงเต็มที่ และขวัญก�ำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์

 1. ร้อยละของครูตำมแผนกำรผลิต มีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

 2. ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมแผนกำรพัฒนำ ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

 3. ร้อยละของคร ูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำทีไ่ด้รบักำรพฒันำตำมมำตรฐำนวชิำชพี ในหลกัสตูรทีค่รุุสภำให้กำรรบัรอง

       และผ่ำนกำรประเมินเพื่อต่ออำยุใบประกอบวิชำชีพ

 4. จ�ำนวนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี

 5. ร้อยละควำมพงึพอใจของข้ำรำชกำรครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ ทีม่ต่ีอกำรบริหำรงำนบคุคลของข้ำรำชกำรครู  

    และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ

กลยุทธ์

 1. วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

    ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ

 2. ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ

 3. เร่งรัดพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจ�ำกำรที่สอนไม่ตรงวุฒิ 

    ครูที่สอนคละชั้น และครูในสำขำวิชำที่ขำดแคลน

 4. สร้ำงขวัญก�ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง 

กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

 มุ่งหวังให้ก�ำลังคนได้รับกำรผลิต และพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ กำรแข่งขันของประเทศ และมีองค์ควำมรู้ 

เทคโนโลย ีนวตักรรม สนับสนุนกำรพฒันำประเทศอย่ำงยัง่ยนื ซึง่ตอบสนองกำรพฒันำในด้ำนคณุภำพ และด้ำนกำรตอบ

โจทย์บรบิททีเ่ปลีย่นแปลง

ผลผลิต /ผลลัพธ์

 มีกำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ และด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภำพ เพิ่มจ�ำนวนบัณฑิต 

ในสำขำวชิำชพีที่ขำดแคลน มีสมรรถนะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และสำมำรถ 

แข่งขันได้ในระดบัสำกล ประชำชนได้รับกำรฝึกอำชพีตำมควำมถนัด และควำมสนใจ รวมทัง้มผีลงำนวจิยั และนวตักรรม 

ทีส่ำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จรงิในเชิงพำณิชย์ กำรให้กำรรักษำพยำบำล และกำรพัฒนำควำมเป็นศูนย์กลำงด้ำน  

กำรศึกษำของภูมิภำค 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์

 1.  สัดส่วนผู้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ 

 2.  ร้อยละควำมพงึพอใจของนำยจ้ำงผู้ประกอบกำรทีมี่ต่อผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัอำชวีศกึษำ และระดับอดุมศกึษำ 

 3.  ร้อยละของผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัอำชวีศกึษำ และระดบัอดุมศกึษำได้งำนท�ำ หรอืประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี 

 4.  ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับกำรเผยแพร่/ตีพิมพ์

 5.  ร้อยละขององค์ควำมรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น

 6.  จ�ำนวนเครือข่ำยกำรผลิต และพัฒนำก�ำลังคนกับองค์กร/หน่วยงำนทั้งใน และต่ำงประเทศ

 7.  ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภำคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี

 8.  ร้อยละของผู้เรียนสำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ในสถำบันอุดมศึกษำระดับอนุปริญญำถึงปริญญำตรี

 9.  ร้อยละของผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และด้ำนอื่น ๆ  ที่ได้รับกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

 1. เร่งผลติ และพฒันำก�ำลงัคนสำขำทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ อำท ิด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีแพทย์ และพยำบำล

 2. เร่งผลิต และพัฒนำสมรรถนะก�ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

    และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 3. ส่งเสริมภำพลกัษณ์กำรอำชวีศกึษำ เร่งปรบัค่ำนิยม และวำงรำกฐำนทกัษะอำชพีให้แก่ผู้เรยีนตัง้แต่วยักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

 4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับ

 5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรผลิต และพัฒนำก�ำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบ

    ประชำรัฐทั้งระหว่ำงองค์กรภำยใน และต่ำงประเทศ

 6. ส่งเสริมงำนวิจัย และนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำ 

ในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำร ด้ำนควำมเท่ำเทียม และด้ำนประสิทธิภำพ

ผลผลิต /ผลลัพธ์

 ผู้เรียน สถำนศกึษำ และหน่วยงำนทำงกำรศกึษำทกุระดบัทกุประเภทกำรศกึษำเข้ำถึงทรัพยำกร และระบบเครอืข่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศอย่ำงทัว่ถึง และมปีระสทิธิภำพ มอีงค์ควำมรู้เทคโนโลยเีพือ่กำรศกึษำเพือ่เพิม่ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนทีส่งูขึน้ รวมทัง้ 

มศีนูย์กลำงในกำรจัดเก็บรวบรวมสือ่กำรเรียน กำรสอนแบบดจิิทลัทีท่นัสมยั และระบบฐำนข้อมลูกลำงทำงกำรศกึษำของประเทศ 

ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์

 1. ร้อยละของผู้เรียนในสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล

    ด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น

 2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วไม่ต�่ำกว่ำ 30 Mbps

 3. จ�ำนวนระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน

กลยุทธ์

 1. พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย และไม่ซ�้ำซ้อน 

    ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึง และมีประสิทธิภำพ

 2. พัฒนำกระบวนกำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ ระบบกำรรำยงำนผลของฐำนข้อมูล

    โดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ให้เป็นเอกภำพเป็นปัจจุบัน และมีมำตรฐำนเดียวกัน

 3. ผลิต และพัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ

    ทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ น�ำมำใช้เพิ่มคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ

 4. จัดหำอุปกรณ์ /ทรัพยำกรพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอทั่วถึง 

    และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
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สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

ภายนอกสถาบัน 5

การพฒันาเทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว เข้าสู่ยคุทีม่กีารใช้ระบบดิจิทลั (Digital revolution) การเรียนรู้ 

แบบ Transformative learning การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ทีเ่น้น

กำรพฒันำด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีวจัิย และนวตักรรมให้มคีวำมก้ำวหน้ำทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงในอนำคต จึงส่งผล 

ต่อสถำบันในกำรเร่งผลิตบุคลำกร และผลงำนวิชำกำรให้สอดรับ กับกำรเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำผลกำรด�ำเนินงำน 

ตำมพันธกิจหลักของสถำบันด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่ำงต่อเน่ือง กำรพัฒนำรูปแบบวิธีจัดกำรเรียนกำรสอน 

ของสถำบันให้มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ด้วยตนเอง ตลอดจนกำรพัฒนำผู้เรียนแบบบูรณำกำรทุกภำคส่วน  

โดยมุ่งเน้นกำรท�ำน้อยแต่ได้ประโยชน์มำก ทดแทนกำรท�ำมำกแต่ได้ผลไม่คุ้มค่ำ คุ้มทุน นอกจำกน้ี นโยบำยกำรจัด 

กำรศกึษำของประเทศไทยทีส่นับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสหวชิำชพี (IPE) ท�ำให้สถำบนัสำมำรถพฒันำรปูแบบ 

กำรเรียนกำรสอนที่เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือได้กับสหวิชำชีพที่เกี่ยวข้องในอนำคต

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายโุลกของประเทศไทย กำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงประชำกรทีเ่ป็นสงัคมผู้สงูอำยเุพิม่ขึน้ 

ท�ำให้มีควำมต้องกำรสินค้ำ และบริกำรที่เหมำะกับผู้สูงอำยุ กำรเคลื่อนย้ำยก�ำลังคนข้ำมประเทศ กำรพัฒนำควำมรู้ 

และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงำนที่ขำดแคลนรำยจ่ำย ด้ำนสุขภำพส�ำหรับผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น และมีภำระพึ่งพิง ท�ำให้

เป็นโอกำสของสถำบนั ในกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ตำมพันธกิจ และภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ
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กระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ ท�ำให้

สถำบันต้องเร่งปลูกฝังจิตส�ำนึกสอดแทรกเรื่องกำรบริหำรทรัพยำกร 

ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมไว้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับ 

มำกขึ้น เพื่อให้กำรเรียนรู้ควำมเปลี่ยนแปลง และรับมือกับภัยพิบัติได้

คนไทยส่วนใหญ่ยงัมีพฤตกิรรม และปัจจัยแวดล้อมทีเ่ส่ียงต่อ 

การทำาลายสุขภาพ จนทำาให้มีประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรค 

ไม่ตดิต่อเรือ้รงัเพิม่มากขึน้ และเสียชวีติก่อนวยัอนัควร เน่ืองจำก 

พฤติกรรมกำรบริโภคไม่เหมำะสม ขำดกำรออกก�ำลักำยอย่ำงต่อเน่ือง  

เป็นต้น รวมทั้งกำรแพร่ขยำยของโรคระบำด โรคอุบัติใหม่ ปัญหำกำร

ก่อกำรร้ำย และสำธำรณภัยที่เพิ่มขึ้น (เอกสำรประกอบกำรระดม 

ควำมคิดเห็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560 - 2564 ท�ำให้เป็นโอกำสของสถำบันในกำรจัดกำรศึกษำ 

และให้บริกำรทำงวิชำกำรผ่ำนหลักสูตรหรือโครงกำรต่ำง ๆ ตลอดจน

กำรศึกษำวิจัยในเร่ืองดังกล่ำว เพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรง

ด้ำนสุขภำพ

รัฐบาลมีนโยบาย และทิศทางการวิจัยระดับชาติ ที่เก่ียวข้อง

กับการวิจัยด้านสุขภาพ เน้นกำรพัฒนำนวัตกรรม กำรบูรณำกำรงำน

วจัิยให้สำมำรถน�ำผลกำรวจัิยไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพำะด้ำนอตุสำหกรรม 

กำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) จึงเป็นโอกำสของสถำบนัในกำรพฒันำ 

งำนวิจัย และนวัตกรรมทำงด้ำนสุขภำพ สอดคล้องกับแนวโน้มของสังคม 

ที่ต้องกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพที่สำมำรถน�ำไปใช้ หรือก่อให้ 

เกิดประโยชน์ได้จริงต่อประชำชน ท�ำให้ทิศทำงกำรวิจัยของประเทศไทย 

ในปัจจุบัน และอนำคตจึงมุ่งเน้นกำรสร้ำงงำนวิจัยที่เพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้ำงนวัตกรรม องค์ควำมรู้ที่น�ำไปใช้เป็น

แนวทำงตอบสนองต่อโจทย์ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน ท้องถ่ิน 

ประเทศชำติ และสำมำรถน�ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชวีติ และมกีารเปล่ียนแปลง 

ตลอดเวลา จึงเอือ้ให้สถำบนัสำมำรถด�ำเนินกิจกรรมโครงกำร หรือสร้ำงสรรค์ 

งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำพยำบำล 

ได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรอบรมรูปแบบต่ำง ๆ หรือ

กำรประชุมวิชำกำรได้เพิ่มมำกขึ้น รวมไปถึงกำรปรับรูปแบบ กำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรยีนรักกำรเรยีนรู้ตลอดชวีติ สอดคล้องกับแผนพฒันำ 

กำรศกึษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เน้นกำรให้

โอกำสแก่ผู้เรยีนได้เรียนรูด้้วยตนเองตลอดชวีติ และให้ควำมส�ำคญักับกำร

พัฒนำบุคลำกรในด้ำนภำษำเพิ่มขึ้น

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
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แนวคิดศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรน�ำ

แนวคิดควำมพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต ท�ำให้สถำบันมีโอกำส 

ในกำรสร้ำงเสรมิภูมคิุม้กันให้แก่นักศกึษำ และบคุลำกรด้วยปรชัญำของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงร่วมไปกับกำรรักษำ และธ�ำรงวฒันธรรมไทย ควำมเป็นไทย และส่งเสรมิ 

ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวกับสังคมพหุวัฒนธรรม

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤต ิ

มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย กำาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

และปฏิรูประบบบริหารจัดการกำาลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ที่วำงระบบ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในภำครัฐ ทั้งในส่วนข้ำรำชกำรประจ�ำ และ

บคุลำกรจำกภำยนอกผ่ำนกำรสรรหำเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งระดบัสงู ได้อย่ำงจรงิจัง 

มำกขึน้ โดยสำมำรถวดัผลลพัธ์ของกำรปฏิบตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ และเป็น

ทีย่อมรบัของทกุฝ่ำย จึงเป็นโอกำสของสถำบนัในกำรวำงระบบกำรบรหิำรจัดกำร 

ตำมมำตรฐำนของสถำบนัอดุมศกึษำ มธีรรมำภิบำล และสำมำรถพฒันำได้อย่ำง 

ต่อเนื่องในทุกด้ำน

ระบบการประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ได้แก่ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ ส�ำนักงำนรบัรองมำตรฐำน และประเมิน 

คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

สำขำพยำบำลศำสตร์ และกำรรบัรองสถำบนักำรศกึษำพยำบำลของสภำกำรพยำบำล 

รวมทั้ง AUN-QA จึงเป็นโอกำสของสถำบันในกำรพฒันำคณุภำพกำรด�ำเนิน

งำนตำมพนัธกิจของสถำบนัให้เห็นเด่นชดั เป็นรปูธรรม และก้ำวสูค่วำมเป็นสำกล
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สถาบนัการศกึษาพยาบาลในประเทศไทยมจีำานวนมาก ทัง้สถำบนั 

ที่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ มหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ และเอกชน 

(สงักัดสกอ.รวมสภำกำชำดไทย 28 แห่ง เอกชน 23 แห่ง สบช 29 แห่ง  

กลำโหม 3 แห่ง ต�ำรวจ 1 แห่ง และกรุงเทพฯ 1 แห่ง) ซึง่สถำบนักำรศกึษำ 

พยำบำลจ�ำนวน 32 แห่งมศีกัยภำพในกำรแข่งขนัสงูขึน้ภำยหลงักำรออก

นอกระบบท�ำให้สำมำรถดงึดดูอำจำรย์ และบคุลำกรเข้ำไปท�ำงำนได้เพิม่ขึน้  

ภาวะการขาดแคลนพยาบาล และอาจารย์พยาบาลของประเทศไทย  

ร่วมกับสภาวะการณ์แข่งขนัในสังคมอดุมศกึษา ท�ำให้สถำบนัมคีวำมยำก 

ล�ำบำกในกำรแสวงหำ และธ�ำรงรักษำอำจำรย์พยำบำลที่มีคุณสมบัติ 

ตำมเกณฑ์ของสภำกำรพยำบำล กำรเปิดเสรบีรกิำรสขุภำพ และกำรเข้ำสู่ 

กำรเป็นประชำคมอำเซียนจะมีผลกระทบต่อกำรให้บริกำรสุขภำพแก่ 

คนไทย และกำรจัดกำรศึกษำ ท�ำให้สถำนบริกำรสุขภำพมีควำมต้องกำร

พยำบำลที่มีควำมสำมำรถสูง และสื่อสำรภำษำอังกฤษ หรือภำษำ 

ต่ำงประเทศเป็นหลกัได้ ท�ำให้มกีำรเปิดสถำบนักำรศกึษำด้ำนกำรพยำบำล 

เพิ่มขึ้น เกิดการแย่งชิงบุคลากรสายวิชาการ นอกจำกนี้สถำบันกำร

ศกึษำพยำบำล ทัง้ภำครฐั และเอกชน มกีำรเปิดกำรเรยีนกำรสอนใน

ระดบับณัฑติศกึษำ และหลกัสตูรนำนำชำตขิองสถำบนักำรศกึษำภำครัฐ 

8 แห่ง  และเอกชน 1 แห่ง จึงมีผลต่อ สถานะการแข่งขันในการจัด 

การเรยีนการสอน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา รวมทั้งกำรที่ประเทศไทย

มสีถำบนักำรศกึษำพยำบำลจ�ำนวนมำก ร่วมกับอตัรำกำรเกิดของประชำกร 

ทีล่ดลง จึงมีผลกระทบต่อจ�ำนวนนักศึกษำที่เข้ำมำสมัคร ซึ่งเป็นปัจจัย

น�ำเขำ้สูร่ะบบกำรศกึษำ ทำาให้เกิดการแข่งขนัในการรับผู้เรียนทีมี่แนว

โน้มลดลงในภาพรวมของประเทศ

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

สภากาชาดไทยมหีน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยทีเ่อือ้ให้สถาบนัมแีหล่งเรยีนรู ้ ทีส่ามารถ 

สร้างเสรมิสมรรถนะของความเป็นพยาบาลกาชาดให้แก่บณัฑติ ได้แก่ โรงพยำบำลระดบัตตยิภูมจิ�ำนวน 

2 แห่งคือ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ มีหน่วยงำนที่ให ้

บรกิำรด้ำนสขุภำพระดบัปฐมภูมใินส�ำนักงำนบรรเทำทกุข์ และประชำนำมัยพทิกัษ์ สภำกำชำดไทย รวมทัง้มหีน่วยงำน 

ของสภำกำชำดไทยที่เป็นแหล่งศึกษำดูงำน เช่น ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สถำนเสำวภำ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 

ศนูย์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟ ูฯลฯ นอกจำกน้ีความเป็นสภากาชาดไทย ยงัทำาให้สถาบนัเป็นทีย่อมรบั และได้รบัความร่วมมือ 

ในงานต่าง ๆ ตามพันธกิจทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ควำมร่วมมือในงำนบริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำน

ภำยนอกทัง้ระดบัชำต ิและนำนำชำต ิเช่น กรมทรพัยำกรธรณ ีกรมรำชทณัฑ์ ส�ำนักงำนบรหิำรทรพัย์สนิส่วนพระมหำกษัตริย์ 

International Federation of Red Cross and the Red Crescent Societies (IFRC), International Committee 

of the Red Cross (ICRC), American Red Cross (ARC) เป็นต้น รวมทั้งกำรเปิดศนูย์ควำมเชีย่วชำญเฉพำะทำง 

(Excellence center) และกำรให้บริกำรเพิม่ของโรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย และโรงพยำบำลสมเดจ็พระบรมรำชเทวี 

ณ ศรรีำชำ ท�ำให้อำจำรย์พยำบำลทีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะทำง มโีอกำสพัฒนำทักษะทำงกำรพยำบำล และพัฒนำงำน

วิชำกำรร่วมกับสหสำขำวิชำชีพในโรงพยำบำลเพิ่มขึ้น
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มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอาเซียน ท�ำให้ทุกสถำบันกำรศึกษำ

ต้องเร่งรัดกำรพัฒนำศักยภำพพื้นฐำนของสถำบันให้สำมำรถสร้ำงบัณฑิตที่มี 

คุณภำพได้อย่ำงต่อเน่ือง และยั่งยืน เช่น อำจำรย์ที่มีคุณภำพ สื่อกำรสอนที่ดี 

และพร้อมใช้ระบบ และบคุลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศทีร่องรับกำรเรยีน 

ในศตวรรษ ที ่21 ผลงำนวจัิย และผลงำนวชิำกำรทีแ่สดงถึงศกัยภำพด้ำนวชิำกำร 

ของสถำบัน เป็นต้น

ลักษณะงานและภาวะสุขภาพของบุคคลในศตวรรษ ที่ 21 มีความ 

ซบัซ้อน และต้องการบณัฑติทีมี่ทกัษะทีห่ลากหลาย จึงเป็นอุปสรรค และ

โจทย์ในกำรผลิตบัณฑิตพยำบำลให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของสงัคม

การมสีถาบนัการศกึษาพยาบาลทีม่คีวามพร้อมในการผลิตผลงานวจัิย

จำานวนมาก ท�ำให้กำรเสนอโครงกำรเพื่อขอรับทุนวิจัยภำยนอกของสถำบัน 

มีกำรแข่งขันสูง รวมทั้งเกณฑ์ และเง่ือนไขในกำรขอรับทุนวิจัยจำกแหล่งทุน 

ภำยนอก มีมำตรฐำนสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ท�ำให้มีผลต่อกำรเขียนโครงกำรวิจัย

ของสถำบันเพื่อขอทุนภำยนอก

รปูแบบการให้บรกิารวชิาการของหน่วยงานภายนอก มคีวามร่วมมอืที่

หลากหลาย ท�ำให้มคีวำมน่ำสนใจทัง้ด้ำนเน้ือหำ สือ่วชิำกำร และดงึดดูผู้ใช้บรกิำร 

กำรมสีถำบนักำรศกึษำพยำบำล ชมรม องค์กรหลำยแห่งทีส่ร้ำงงำนบรกิำรวชิำกำร 

และจัดประชุมวิชำกำรจ�ำนวนมำก จึงท�ำให้มีอัตรำกำรแข่งขันสูงในกำรสร้ำง 

ผลงำนบรกิำรวชิำกำรสูส่งัคม และกำรแสวงหำรำยได้จำกงำนบรกิำรวชิำกำร

สภาพสังคมที่ให้คุณค่ากับค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตก สื่อโฆษณำ สินค้ำ

แบรนด์แนม สินค้ำอุปโภคบริโภคที่ได้รับอิทธิพลจำกต่ำงชำติ เช่น วัฒนธรรม 

ด้ำนอำหำร เสือ้ผ้ำ กำรแต่งกำย กำรด�ำเนินชีวิต ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกใน

เยำวชน และสังคมปัจจุบนั ซึง่อำจมผีลต่อบคุลำกร และนักศกึษำของสถำบนั
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การปรับโครงสร้างการบริหารงาน จำกกำรปรับสถำนะของวิทยำลัยพยำบำล

สภำกำชำดไทย เป็นสถำบนักำรพยำบำลศรสีวรินทริำ สภำกำชำดไทย ท�ำให้มกีำรพฒันำ 

และปรับปรุงเรื่องต่ำง ๆ ของสถำบัน ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุค 

ไทยแลนด์ 4.0 และสังคมโลก เช่น กำรพัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ กำรปรับ

รูปแบบกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำนักศึกษำ เป็นต้น “สถาบัน

ยงัมีฐานะเทยีบเท่ามหาวทิยาลัยในกำากับของรัฐ” ทีส่ำมำรถก�ำหนดระบบกำรบรหิำร 

งำนบุคคล และโครงสร้ำงเงินเดือนในลักษณะมหำวิทยำลัยนอกระบบได้ เพื่อดึงดูด

บคุลำกรทีม่คีณุภำพ นอกจำกน้ี สถาบนัยงัคงอยูใ่นการดแูลอปุถัมภ์ของสภากาชาดไทย  

มเีครอืข่ำยของสภำกำชำดไทย และมีเงินสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนบำงส่วนจำกสภำกำชำดไทย

มแีหล่งฝึกระดบัตติยภูมขิองสภำกำชำดไทยจ�ำนวน 2 โรงพยำบำล และแหล่งฝึกระดบั

ปฐมภูมิในส�ำนักงำนบรรเทำทุกข์ และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย รวมทั้งมี 

หน่วยงำนของสภำกำชำดไทยทีเ่ป็นแหล่งศึกษำดูงำน เช่น ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

สถำนเสำวภำ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น รวมทั้งมีทุนกำรศึกษำ

ของสภำกำชำดไทยให้แก่นักศึกษำพยำบำล ตลอดระยะเวลำศึกษำ 4 ปี ที่เป็นปัจจัย

ส�ำคัญในกำรดึงดูดนักเรียนที่สนใจวชิำชพีกำรพยำบำลเข้ำมำศกึษำในสถำบนัเพิม่ขึน้ 

การก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ซึ่งเป็นอำคำรเรียนรวม 

และหอพักส�ำหรับนักศึกษำหลังใหม่ ท�ำให้สถำบันสำมำรถวำงแผนกำรสร้ำงห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำร และห้องสมุดที่ทันสมัยรวมทั้งเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที ่21 และไทยแลนด์ 4.0

สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือ กับแหล่งฝึก สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนอื่น 

หรอืเครือข่ำยควำมร่วมมอื ด้ำนวชิำกำรทัง้ใน และต่ำงประเทศ รวมทัง้เครือข่ำยในสภำ

กำชำดสำกล ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกำหลี และสวีเดน ท�ำให้สำมำรถขยำยบทบำท และ

กิจกรรมควำมร่วมมือ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรด�ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักของ

สถำบันได้อย่ำงต่อเน่ือง ทั้งในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำร 

นอกจำกน้ีกำรปรบัสถำนะจำกวทิยำลยัพยำบำลฯ เป็นสถำบนักำรศกึษำเฉพำะทำงด้ำน

กำรพยำบำล และมคีวำมเป็นนิตบิคุคล ท�ำให้สถำบนัมโีอกำสในกำรสร้ำงเครอืข่ำยควำม

ร่วมมอืตำมพนัธกิจกับหน่วยงำนอืน่ได้คล่องตวัมำกขึน้

 สถำบนัผลติบณัฑติพยำบำลให้แก่สภำกำชำดไทย และสงัคมเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 

103 ปี บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้น�ำในหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรวชิำชพี

กำรพยำบำล สถำบันมีระบบกำรบริหำรงำนที่มีกำรด�ำเนินงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 

มกีำรประเมนิผู้บรหิำรทกุระดบั มกีำรบรหิำรงำนอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงท�ำให้ 

สถาบนัได้รับการยอมรบั และเชือ่ถือจากวงการวชิาชพี และประชาชน ทีส่่งผลต่อ

กำรแสวงหำทนุทรัพย์เพือ่กำรพฒันำสถำบนัในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ทัง้น้ีกำรปรบัสถำนะเป็น

สถำบนักำรศกึษำตำมพระรำชบญัญตั ิ ท�ำให้สถำบนัสำมำรถระดมทนุจำกกำรบรจิำคเงิน

ที่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจำคน�ำไปหักภำษีสองเท่ำได้ ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้มีผู้บริจำค

สนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกำรของสถำบนัเพิม่ขึน้

สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

ภายในสถาบัน6

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
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 สถำบนัม ี งานบรกิารวชิาการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลาย ซึง่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

เช่น กลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ที่มีบำดแผล และทวำรเทียม ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ประสบสำธำรณภัย ซึ่งตอบ

สนองพนัธกิจของสถำบนั สภำกำชำดไทย และควำมต้องกำรของสงัคมในปัจจุบนั มกีำรจัดอบรมหลกัสตูรกำรพยำบำล

เฉพำะทำงหลำยสำขำ มำตัง้แต่ พ.ศ. 2536 โดยมกีำรปรับปรุงหลกัสตูรอย่ำงต่อเน่ือง เพือ่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของสงัคม และได้รบักำรรับรองจำกสภำกำรพยำบำล มแีหล่งทนุสนับสนุนการวจัิย ทัง้ทนุภำยใน และภำยนอก และมี

วำรสำรพยำบำลสภำกำชำดไทยที่อยู่ในฐำน TCI สำมำรถรองรับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ และ

นักศกึษำระดบับณัฑติศกึษำ

อาจารย์ของสถาบนั มีคุณวุฒิปริญญำเอกจ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14  

และมีบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจ�ำนวน 73 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกรำคม 2561) 

อำจำรย์ส่วนหน่ึงมศีกัยภำพ และควำมเชีย่วชำญในงำนบรกิำรวชิำกำรทีส่ำมำรต่อยอด 

สู่งำนวิจัยได้ โดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ที่มีบำดแผล และทวำรเทียม 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ประสบสำธำรณภัย เป็นต้น

บัณฑิตพยาบาลระดับปริญญาตรี ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันมีงำนท�ำร้อยละ 

100 ภำยใน 1 ปี หลงัส�ำเรจ็กำรศกึษำ ซึง่แสดงถึงควำมต้องกำรพยำบำลของสงัคมทีม่สีงู 

ด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่ำร้อยละของบัณฑิตพยำบำลระดับปริญญำตรีที่สอบผ่ำน

ใบประกอบวิชำชีพในกำรสอบครั้งแรก 5 ปีย้อนหลังมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ  85.39 

(ปี พ.ศ. 2556 = ร้อยละ 77.22 ปี พ.ศ. 2557 = ร้อยละ 85.21 ปี พ.ศ. 2558 = ร้อยละ 90.23 

ปี พ.ศ.2559 = ร ้อยละ 83.24 ปี พ.ศ.2560 = ร ้อยละ 91.93) ร้อยละของ

บัณฑิตพยำบำลระดับปริญญำตรีที่สอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพภำยในหน่ึงปีมีค่ำเฉลี่ย 

เท่ำกับ ร้อยละ 99.42  (ปี พ.ศ. 2556 = ร้อยละ 98.33 ปี พ.ศ. 2557 = ร้อยละ 99.41 

ปี พ.ศ. 2558 = ร้อยละ 100 ปี พ.ศ.2559 = ร้อยละ 98.92) นับว่ำบัณฑิตของสถำบัน 

มีคุณภำพอยู่ในล�ำดับต้น ๆ ของประเทศ

การประเมนิคณุภาพการจัดการศกึษาของสถาบนั ผลกำรประเมนิคณุภำพภำยใน 

ตำมเกณฑ์ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) อยูใ่นระดบัด ีผลกำรประเมิน 

คณุภำพภำยนอกโดยส�ำนักงำนรบัรองมำตรฐำน และประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (สมศ.) 

อยู่ในระดับดี และผลกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำพยำบำลโดยสภำกำรพยำบำล 

ครัง้ล่ำสดุได้รบัรองกำรรบัรองในระดบัสงูสดุคอื 5 ปีกำรศกึษำ (ปีกำรศกึษำ 2559 - 2563)

สถาบนัอยูร่ะหว่างการจัดทำาประกาศ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ให้สอดรับกับ

การดำาเนินงาน ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงทำาให้การ

บริหารงาน และการดำาเนินงานบางอย่างยังไม่ชัดเจน และไม่ทันต่อ

เหตกุารณ์ เช่น ระเบียบกำรบริหำรกำรเงินงบประมำณ และระเบียบกำรบริหำรงำน

บุคคล ที่มีผลต่อควำมคล่องตัวในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ระบบกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน ที่ไม่มีกำรก�ำหนดภำระงำนด้ำนกำรวิจัยที่ชัดเจน ระบบกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรยังไม่สำมำรถสร้ำงแรงผลักดันในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 

และงำนพัฒนำเป็นรำยบุคคลได้ กำรกระจำยภำระงำน หรอืกำรจดัแผนกำรศกึษำไม่

เอือ้ในกำรผลติผลงำนวจัิยของอำจำรย์ กำรไม่มเีงินทนุต้ังต้นในกำรพฒันำโครงกำรวจัิย 

(seed money) ส�ำหรบันักวจัิย
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การประชาสัมพันธ์สถาบันยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคม และสถาบันมีข้อจำากัดในการแสวงหา

แหล่งรายได้ที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน ซึ่งแหล่งรำยได้ส่วนใหญ่มำจำก 

งบประมำณแผ่นดนิ และเงินบริจำคเป็นหลกั อกีทัง้กำรขยำยงำนด้ำนกำรระดมทนุจำกศษิย์เก่ำ และเครือข่ำยควำมร่วมมอื 

กับองค์กรต่ำง ๆ ยังไม่เป็นระบบ และไม่ต่อเน่ือง ท�ำให้รำยได้ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนจึงต้องพึ่งพำเงินงบประมำณ  

และไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำสถำบัน นอกจำกนี้ ...การบริหาร และการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ปีงบประมำณ 2556 - 2560 สถำบนัมกีำรใช้จ่ำยงบประมำณทีม่แีนวโน้มลดลงคอื ร้อยละ 92.80, 72.10, 71.99, 83.02, 

60.14 ตำมล�ำดบั มร้ีอยละควำมส�ำเรจ็ของตวัชีว้ดัระดับแผนทีม่แีนวโน้มลดลงคอื ร้อยละ 60.56, 73.33, 87.50, 66.20, 

55.81 ตำมล�ำดับ รวมทั้งมีโครงกำรที่ขอยกเลิกระหว่ำงปีจ�ำนวน 3-11 โครงกำร ซึ่งท�ำให้มีผลต่อกำรจัดท�ำค�ำขอ และ

กำรจัดสรรงบประมำณในอนำคต

 สถำบันมีกรอบอัตรำก�ำลังอำจำรย์ 118 อัตรำ อัตรำถือครอง 87 อัตรำ ยัง

มีอัตรำว่ำง 31 อัตรำ และจะมีอำจำรย์เกษียณอำยุ ระหว่ำงปี 2561-2570 

จ�ำนวน 21 คน การบริหารอตัรากำาลังยงัไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต 

รวมทั้งไม่มีแผนบริหำรบุคลำกรที่มีศักยภำพ (Talent management plan) 

และพฒันำบคุลำกรทดแทนต�ำแหน่งบรหิำร และวชิำกำรทีส่�ำคญั (Succession 

plan) “ทำาให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาจารย์พยาบาล” ทีม่คีณุสมบตั ิ  คณุวฒิุ 

และต�ำแหน่งทำงวิชำกำร และอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง รวมทั้ง 

อำจำรย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบกำรณ์กำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ จึงท�ำให้มี 

ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนตำมพันธกิจของสถำบัน โดยเฉพำะด้ำนกำรผลิต 

บณัฑติ และกำรผลติผลงำนวชิำกำร รบัใช้สงัคม นอกจำกน้ีกำรผลติผลงำนวจัิย 

นวัตกรรม ผลงำนวิชำกำร กำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัยสู่สำธำรณชน และทุน 

สนับสนุนงำนวิจัยยังมีสัดส่วนน้อย ไม่สำมำรถเทียบเคียงกับมหำวิทยำลัย

ระดับประเทศได้ กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงกำรบริกำรวิชำกำร กำรเรียน 

กำรสอน และกำรวิจัยยังมีน้อย โครงกำรวิจัยของอำจำรย์ส่วนใหญ่มีขนำดเล็ก 

และยังไม่สะท้อนควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่จะน�ำไปสู ่กำรพัฒนำโครงกำร 

วิจัยขนำดใหญ่แบบสหสำขำ ซึ่งมีผลต่อกำรขอรับทุนวิจัยภำยนอก จ�ำนวน 

ผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ และผลงำนวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอด 

องค์ควำมรู้ไม่เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำย จึงท�ำให้ควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์

ไม่เป็นที่รู ้จักในวงวิชำกำร เมื่อเทียบเคียงกับสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ  ทั้งใน

ระดับชำติ และนำนำชำติ กระบวนกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงของ

อำจำรย์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรยังไม่เข้มแข็ง และน�ำไปต่อยอดเพื่อพัฒนำ

องค์ควำมรู้หรือผลงำนวิชำกำรมีน้อย จึงท�ำให้ควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์

ไม่เป็นที่ประจักษ์ และได้รับกำรยอมรับในวงวิชำกำร ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำร

สร้ำงผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์เพื่อขอประเมินเข้ำสู่ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร ทั้ง

ต�ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์

• การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
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การจัดการเรียนการสอน ยงัมกีำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในปรมิำณทีน้่อย 

เพื่อให้นักศึกษำได้เรียนรู้ด้วยตนเองอำทิ กำรจัดท�ำ และมอบหมำยให้ศึกษำ

เรียนรู้จำกสื่อ e-learning ห้องปฏิบัติกำรพยำบำลยังไม่มีหุ่น simulation 

ทีท่นัสมยัในกำรพฒันำทกัษะทำงกำรพยำบำล และกำรพฒันำควำมสำมำรถ 

เชิงวิชำชีพอย่ำงเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน และอนำคตที่วิชำชีพ 

กำรพยำบำลจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคญัในกำรเคำรพสทิธิของผู้รับบริกำร 

บุคลากรสายสนับสนุน มข้ีอจ�ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวจัิย และ

กำรด�ำเนินกิจกรรมทีเ่อือ้ต่อกำรพฒันำงำนวชิำกำรของอำจำรย์ กำรปฏิบตังิำน 

ของบคุลำกรสำยสนับสนุนในงำนบริกำรวชิำกำรยงัไม่สอดรบักับกำรพฒันำ 

งำนของสถำบนัเชงิรกุ ขำดบคุลำกรทีม่ทีกัษะในกำรพฒันำกำรบรหิำรจัดกำร 

งำนทรัพยำกรบุคคล ขำดอตัรำก�ำลงับคุลำกรสำยสนับสนุนวชิำกำรทีท่�ำงำน

ด้ำนกฎหมำย งำนบริหำรกำยภำพ อำคำรสถำนที่ กำรเงิน และ 

นักวชิำกำรศกึษำ บคุลำกรสำยสนับสนุนบำงส่วนขำดควำมรู้ควำมเชีย่วชำญ 

ในงำนตำมโครงสร้ำงของสถำบัน และไม่สำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้

ในหน่วยงำนเดียวกัน นอกจำกน้ียังยึดติดกับกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบเดิม 

จึงมีผลต่อกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุพันธกิจของสถำบัน

การบริการวิชาการไปสู่ชุมชน สถำบัน

ยังยึดติดกับชุมชนเดิม รูปแบบกำรให้บริกำร 

วิชำกำรแบบเดิม และยังไม่มีผลกำรประเมิน 

ประสิทธิผลของกำรบริกำรวิชำกำรในกำร

สร้ำงชุมชนที่เข้มแข็งด้วยกำรวัดคุณภำพ

ชีวิตที่ดีขึ้น กำรลดปัญหำสุขภำพ หรือกำร

ลดลงของค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่ลดลง รวม

ทั้งกำรสร้ำงควำมยั่นยืนด้ำนสุขภำพให้กับ 

ชุมชนได้อย่ำงชัดเจน

ความพงึพอใจต่อบณัฑติของผู้ใช้บณัฑติ 

ในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงัมค่ีำเฉลีย่น้อยกว่ำ 

4.0 (คะแนนเต็ม 5) นักศึกษำส่วนใหญ่ 

มีข้อจ�ำกัดด้ำนภำษำต่ำงประเทศ จึงเป็น 

ประเด็นส�ำคัญในกำรพิจำรณำทบทวนกำร 

พฒันำหลกัสตูร กระบวนกำรบริหำรหลกัสตูร 

และกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต
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ปรัชญา
“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกสำาคัญ 

ในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์

และเป็นที่พึ่งของสังคม”

ปณิธาน “มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง

เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ และศักยภาพ

ในการทำาคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรม

 และสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม”

• ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ 10 ปี / พันธกิจ
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วิสัยทัศน์ 10 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2570)

“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ ได้รับการยอมรับ 

ในระดับชาติ และนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก

(Proactive practitioner) บนพ้ืนฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ

ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565”

พันธกิจ
1. สร้ำงบัณฑิตพยำบำลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล

   และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถำบัน

2. สร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพของประเทศ

   และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถำบัน

3. บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพท่ีมุ่งสร้ำงทำงเลือกด้ำนสุขภำพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ

   กับภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำทั้งใน และต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสุขภำพ

   ของสังคม

4. สร้ำงเสริมควำมเข้ำใจในคุณค่ำ ควำมส�ำนึก และควำมภูมิใจในภูมิปัญญำไทย วัฒนธรรมไทย

   และกำรน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำสู่กำรด�ำรงชีวิต ชุมชน และสังคม 

5. พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบยั่งยืน ด้วยหลักธรรมำภิบำล

   และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง



40 • เอกลักษณ์สถาบัน / อัตลักษณ์บัณฑิต

 Society’s Anchor : 

 เป็นที่พึ่งของสังคม

หมายถึง พัฒนาความเข้มแข็งด้านสุขภาพ

ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย 

ประชาชน และสังคมพหุวัฒนธรรม

 Talent Development : 

 นิยมการพัฒนา

หมายถึง พัฒนาตนเอง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

สร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม 

โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของสังคม

 Integrity for Humanity : 

 ศรัทธามนุษยธรรม

หมายถึง รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่

บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม ซื่อสัตย์ 

เสียสละ และดำารงชีวิตแบบพอเพียง

 Nursing Leaders : 

 ก้าวนำาด้านการพยาบาล

หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการดูแล

อย่างมืออาชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยร่วมมือกับ

เครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ

เอกลักษณ์สถาบัน

STIN (เอสติน)

S

T

I

N
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อัตลักษณ์บัณฑิต

STIN (เอสติน)

 Service Mind : 

 มีจิตอาสา

หมายถึง จิตทีใ่ห้ และกระทำาด้วยความสมคัรใจ

ในการดแูลช่วยเหลือผู้อืน่ ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ประสบภัย ประชาชน และสังคมพหุวฒันธรรม

 Talent Development : 

 พัฒนาก้าวไกล

หมายถึง พฒันาตนเอง มคีวามรอบรู้ ก้าวทนั

การเปล่ียนแปลง และใฝ่เรยีนรูต้ลอดชวีติ

 Integrity of Heart : 

 หัวใจคุณธรรม

หมายถึง ซือ่สัตย์ รบัผิดชอบ

ปฏิบตัหิน้าทีบ่นพืน้ฐานมนุษยธรรม

และดำารงชวีติแบบพอเพยีง

 Nursing Leaders : 

 นำาการพยาบาล

หมายถึง ปฏิบตักิารพยาบาลได้มาตรฐานวชิาชพี

สามารถดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

และจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ได้อย่างมืออาชีพ

S

T

I

N



42 • เป้าหมายของสถาบันระยะ 10 ปี
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เป้าหมาย
ของสถาบันระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)

เป้าหมายที่ 1  

 บัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพ เป็นคนดี ตอบสนองความต้องการของสังคม และสภากาชาดไทย

 1.1  บัณฑิตมีสมรรถนะที่เหมำะสม และเป็นผู้น�ำด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย

 1.2  บัณฑิตด�ำรงตนเป็นคนดี มีอัตลักษณ์บัณฑิต

 1.3  บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม

เป้าหมายที่ 2

 สถาบนัมอีงค์ความรู ้และนวตักรรมเป็นทีย่อมรับ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมในระดบัชาต ิและนานาชาติ

 2.1  สถำบันมีงำนวิจัย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม

 2.2  สถำบันมีหลักสูตรที่มีคุณภำพ และได้มำตรฐำน เป็นหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ และน�ำกำรเปลี่ยนแปลง 

 2.3  สถำบันมีองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่ชี้น�ำสังคมด้ำนสำธำรณภัย

เป้าหมายที่ 3

 สถาบันมีทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

 3.1  บุคลำกรมีมนุษยธรรม มีศักยภำพ พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง และผูกพันกับองค์กร (Engagement) 

 3.2  สถำบันมีสิ่งแวดล้อม และบรรยำกำศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข

 3.3  สถำบันมีผลตอบแทนจำกองค์ควำมรู้ ทรัพย์สินทำงปัญญำ และทรัพย์สินทำงกำยภำพ      

                            

เป้าหมายที่ 4

 สถาบันมีความก้าวหน้า ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 

    4.1  สถำบันมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล (คุ้มค่ำ คุ้มทุน) และมีธรรมำภิบำล

 4.2  คุณค่ำหลักของสถำบันที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร

 4.3  สถำบันมีกำรอนุรักษ์ สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทยโดยบูรณำกำรสู่กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และวิถีชีวิต 

เป้าหมายที่ 5

 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือที่เสริมสร้างศักยภาพของสถาบัน            

 5.1  สถำบันมีเครือข่ำยควำมร่วมมือระดับอุดมศึกษำในกำรบริหำรสถำบัน 

 5.2  สถำบันมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับชุมชน สังคม ระดับชำติ และนำนำชำติ (social engagement)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก

 และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคมและสภากาชาดไทย

• ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนรำงวัลที่สถำบันหรือนักศึกษำได้รับ

2.  จ�ำนวนเอกสำรชมเชยกำรท�ำควำมดีของนักศึกษำ

3.  ร้อยละของนักศึกษำที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์บัณฑิต

กลยุทธ์

1.  พัฒนำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บ่มเพำะค่ำนิยมกำรท�ำควำมดี มีจิตอำสำ สร้ำงอัตลักษณ์บัณฑิต

 มาตรการ

 1.1  จัดท�ำแผนพฒันำกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรเชงิรกุส่งเสรมิด้ำนจิตอำสำ กำรท�ำควำมด ีและกำรสร้ำงอตัลกัษณ์บณัฑติ

 1.2  ก�ำหนดแนวทำงกำรยกย่อง ชมเชย นักศึกษำที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์บัณฑิตที่โดดเด่น

2. สนับสนุนกำรน�ำศักยภำพของศิษย์เก่ำในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำนักศึกษำให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิต

 มาตรการ

 2.1  จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำร่วมกับศิษย์เก่ำ

 2.2  สร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำจิตอำสำพัฒนำนักศึกษำ

 2.3  ยกย่องชมเชยศิษย์เก่ำที่มีจิตอำสำพัฒนำนักศึกษำ และสถำบัน

3. พัฒนำระบบกำรคัดเลือกผู้เรียนระดับปริญญำบัณฑิต และผู้เรียนในโครงกำรตำมพระรำชด�ำริที่มีคุณภำพ 

 เป็นคนดี มีจิตอำสำ และสำมำรถพัฒนำให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิตได้

 มาตรการ

 3.1  ก�ำหนดเกณฑ์กำรคดัเลอืกให้ได้ผู้เรียนระดบัปริญญำบณัฑติ และผู้เรยีนในโครงกำรตำมพระรำชด�ำรทิีม่คีณุภำพ 

  และสำมำรถพัฒนำให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิตได้

 3.2  พัฒนำวิธีกำรคัดเลือกให้ได้ผู้เรียนตำมที่ต้องกำร และสอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม

เป้าประสงค์ 1

บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตอาสา มีอัตลักษณ์บัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคมและสภากาชาดไทย
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ตวัชีว้ดั

1.  ร้อยละของนักศึกษำที่มีสมรรถนะตำมชั้นปี

2.  ร้อยละของนักศกึษำทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมนิสมรรถนะ ด้ำนกำรดแูลผู้สงูอำย ุผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัยก่อนส�ำเรจ็กำรศกึษำ

กลยทุธ์

1.  พัฒนำนักศึกษำให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกตำมสมรรถนะรำยชั้นปีผ่ำนกิจกรรมทั้งใน และเสริมหลักสูตร

 มาตรการ

 1.1  ก�ำหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย เป็นรำยชั้นปี 

  ผ่ำนกิจกรรมทัง้ใน และเสรมิหลกัสตูร พร้อมทัง้ให้มกีำรก�ำกับ ตดิตำมกำรพฒันำนักศกึษำ และประเมนิสมรรถนะรำยชัน้ปีในทกุปี

 1.2  สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนภำยในหอพักนักศึกษำ กำรจัดระบบพี่สอนน้อง กำรจัดสภำพแวดล้อม และพื้นที่ในกำรฝึกทักษะ  

  เสริมสร้ำงสมรรถนะ ทีพ่งึประสงค์ และสมรรถนะด้ำนกำรดแูลผู้สงูอำย ุผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย

 1.3  จัดกำรเรียนกำรสอนแบบบรูณำกำรอย่ำงมคีณุภำพ ตำมแนวคดิ Teach Less, Learn More หรอื Study Less, Study Smart

2.  สนับสนุนกำรใช้เครือข่ำยภำยนอกในกำรพัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำ

 มาตรการ

 2.1  สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำยนอก และแหล่งฝึกในกำรพัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำ

 2.2  ก�ำหนดกิจกรรมที่มีกำรพัฒนำสมรรถนะกับเครือข่ำยภำยนอก และแหล่งฝึก

3.  ก�ำหนดระบบติดตำม และพัฒนำนักศึกษำตั้งแต่แรกเข้ำ

 มาตรการ

 3.1  จัดท�ำระบบและกลไกกำรติดตำม และพัฒนำนักศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำร สุขภำพ และสังคมตั้งแต่แรกเข้ำศึกษำ

 3.2  ก�ำหนดระบบและกลไกในกำรพัฒนำนักศึกษำตำมโครงกำรในพระรำชด�ำริ

4.  พฒันำสิง่สนับสนุนกำรเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อกำรพฒันำสมรรถนะ และกำรเป็นผู้น�ำด้ำนกำรดแูลผู้สงูอำย ุผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย

 มาตรการ

 4.1  จัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะ และกำรเป็นผู้น�ำด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส

      และผู้ประสบสำธำรณภัย

 4.2  ก�ำหนดนโยบำย และกิจกรรมในกำรน�ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

  และกำรพัฒนำนักศึกษำอย่ำงคุ้มค่ำ คุ้มทุน

 4.3  จัดพื้นที่กำรเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะที่พึงประสงค์ และควำมสำมำรถด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ

      ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย

 4.4  พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ทำงกำรพยำบำลส�ำหรับกำรเรียนรู้สมรรถนะเชิงวิชำชีพในสถำนกำรณ์จ�ำลอง

      ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย

เป้าประสงค์ 2

บัณฑิตมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก 

และเป็นผู้นำาด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้ประสบสาธารณภัย

ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม และสภากาชาดไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคมและสภากาชาดไทย

• ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ตัวชี้วัด

1.  จ�ำนวนหลักสูตรปริญญำบัณฑิต และบัณฑิตศึกษำที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ 

    ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย ที่ผ่ำนกำรรับรองตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2.  จ�ำนวนหลักสูตรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ AUN-QA

 

กลยุทธ์

1.  พัฒนำหลักสูตรปริญญำบัณฑิต และบัณฑิตศึกษำที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ 

 ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย สำมำรถแข่งขัน และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

 มาตรการ

 1.1  ติดตำมวิเครำะห์คุณภำพหลักสูตร และบัณฑิตระดับปริญญำบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร

 1.2  พฒันำหลกัสตูรปริญญำบณัฑติ และระดบับณัฑติศกึษำให้มคีวำมโดดเด่น ทนัสมยั สอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลง

  ของสงัคมโลก ได้มำตรฐำนสำกล อำท ิควำมโดดเด่นด้ำนกำรดแูลผู้สงูอำย ุผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย

 1.3  จัดท�ำแผนยทุธศำสตร์หลกัสตูรระดบัปรญิญำบณัฑติ และบณัฑติศกึษำทีส่ำมำรถแข่งขนัได้ และรองรบักำรเปลีย่นแปลง

 1.4  ก�ำหนดระบบ และกลไกในกำรบริหำรหลักสูตรแบบบูรณำกำร ปรับลดขั้นตอน แต่มีประสิทธิภำพ

2.  พัฒนำระบบประกันคุณภำพหลักสูตรให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล 

 มาตรการ

 2.1  สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรประกันคณุภำพหลกัสตูร AUN-QA ประเมนิตนเอง และพฒันำหลกัสตูรก่อนรับกำรตรวจประเมนิ

 2.2  จัดกำรตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร และน�ำผลกำรตรวจประเมินมำพัฒนำคุณภำพหลักสูตร

  ให้เทียบเคียงระดับสำกล

เป้าประสงค์ 3

หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล นำาการเปลี่ยนแปลง

 และมีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคมและสภากาชาดไทย
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เป้าประสงค์ 4

การมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย

ภายนอก/นานาชาติ

กลยุทธ์

1. พัฒนำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตร่วมกับเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพ (Interprofessional Education)

 มาตรการ

 1.1  ประสำนควำมร่วมมือเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพ ร่วมกับสถำบันภำยนอก

 1.2  จัดท�ำแผนควำมร่วมมือด้ำนหลักสูตรร่วมกับเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพ

 1.3  พัฒนำหลักสูตรร่วมกับเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพ

2.  พัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ Joint Degree สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ 

    สำขำกำรพยำบำลเด็กร่วมกับเครือข่ำยภำยนอก/กำชำดสำกล/นำนำชำติ

 มาตรการ

 2.1  ประสำนควำมร่วมมือเครือข่ำยกำชำดสำกล/นำนำชำติ

 2.2  จัดท�ำแผนควำมร่วมมือด้ำนหลักสูตร Joint Degree กับเครือข่ำยภำยนอก/กำชำดสำกล/นำนำชำติ

 2.3  พัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ Joint Degree สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ 

      สำขำกำรพยำบำลเด็กร่วมกับเครือข่ำยภำยนอก/กำชำดสำกล/นำนำชำติ

ตัวชี้วัด

1.  จ�ำนวนหลักสูตรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยอุดมศึกษำในประเทศ

2.  จ�ำนวนหลักสูตรควำมร่วมมือเครือข่ำยภำยนอก/กำชำดสำกล/

    นำนำชำติ

ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคมและสภากาชาดไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม และสภากาชาดไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน

ผลลัพธ์ : ผลงานวจัิยนวตักรรมของสถาบนั เป็นประโยชน์ และได้รบัการยอมรับจากสังคม  
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เป้าประสงค์ 1

งานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

ผลลัพธ์ : ผลงานวิจัย นวัตกรรมของสถาบัน เป็นประโยชน์ และได้รับการยอมรับจากสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน  

ตัวชี้วัด

1.  จ�ำนวนงำนวิจัย นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์/พัฒนำชุมชน/น�ำไปก�ำหนดนโยบำย

2.  จ�ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติฐำน TCI ระดับนำนำชำติฐำน Scopus/ ISI 

3.  จ�ำนวนกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยต่องำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ และนำนำชำติ 

    (Citation/Paper) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI และฐำน Scopus/ ISI

4.  จ�ำนวนโครงกำรวิจัยที่ท�ำร่วมกับองค์กรภำยนอก

กลยุทธ์

1.  ก�ำหนดทิศทำงกำรวิจัยของสถำบันตำมควำมเชี่ยวชำญของนักวิจัย 

 มาตรการ

 1.1  จัดกลุ่มกำรวิจัย (Research Track) ของสถำบัน

 1.2  ให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย จัดท�ำแผนยุทธศำสตร์งำนวิจัย และแผนปฏิบัติกำรวิจัยเชิงรุก

 1.3  พัฒนำศักยภำพควำมเชี่ยวชำญของนักวิจัย

2. สร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมแบบมุ่งเป้ำหมำยร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์

 มาตรการ

 2.1  สรรหำบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรผลิตผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง

 2.2  พัฒนำกลุ่มนักวิจัยแบบมุ่งเป้ำเพื่อพัฒนำโครงกำรวิจัย/ โครงกำรวิจัยสหสำขำ

 2.3  สร้ำงเครือข่ำยเชิงรุก และท�ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก เพื่อท�ำวิจัยหรือสร้ำงนวัตกรรม

      ร่วมกันทั้งใน และต่ำงประเทศ/ เครือข่ำยกำชำดสำกล

3.  งำนวิจัย นวัตกรรมมีคุณภำพ และสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์

 มาตรการ

 3.1  จัดท�ำระบบ และกลไกของสถำบนัในกำรส่งเสรมิให้อำจำรย์สร้ำงงำนวจัิย นวตักรรมทีม่คีณุภำพ และมคีณุค่ำต่อสงัคม

4. สังเครำะห์ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ และนวัตกรรมสู่สังคม

 มาตรการ

 4.1  จัดหำแนวทำงเผยแพร่ผลงำนวิจัย นวัตกรรมไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

      เพื่อเสริมสร้ำงกำรยอมรับองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

• ยุทธศาสตร์ที่ 2
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ผลลัพธ์ : ผลงานวิจัย นวัตกรรมของสถาบัน เป็นประโยชน์ และได้รับการยอมรับจากสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน  

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนผลงำนวิจัยที่เป็นต้นแบบ/นวัตกรรมด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย

กลยุทธ์

1.  สร้ำงงำนวิจัยแบบมุ่งเป้ำ (Niche research) ด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย 

 มาตรการ

 1.1  ขับเคลื่อนกำรผลิตงำนวิจัย นวัตกรรมด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย 

      ที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

 1.2  แสวงหำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย

เป้าประสงค์ 2

องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ชี้นำาสังคมด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
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ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนเงินทุนวิจัยภำยนอก

2. จ�ำนวนงำนวิจัย นวัตกรรมที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรใหม่

กลยุทธ์

1.  พฒันำกฎ ระเบยีบ มำตรกำรในกำรบริหำรงำนวจัิยเชงิรกุทีเ่อือ้ต่อกำรสร้ำงงำนวจัิย นวตักรรม และกำรขอทนุภำยนอก

 มาตรการ

 1.1  จัดท�ำข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศของสถำบันเพื่อสนับสนุนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยเชิงรุก 

  อำท ิกำรบริหำรเงินทนุวจัิย กำรบรหิำรงำนบคุคล กำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผลงำนวจัิย

  ของอำจำรย์ระดับปริญญำเอก ภำระงำนของบุคลำกรทุกระดับ กำรก�ำหนดเงินทุนตั้งต้นของโครงกำรวิจัย

    (Seed money) กำรจัดสรรทุนวิจัยภำยในส�ำหรับนักวิจัยใหม่ 

 1.2  สร้ำงระบบ และกลไกกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ และประเมินผลโครงกำรวิจัย

 1.3 พัฒนำแผนบูรณำกำรวิจัยหรือชุดโครงกำรวิจัยที่สำมำรถเสนอขอรับทุนวิจัยภำยนอก

2. สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำจำกงำนวิจัย นวัตกรรม

 มาตรการ

 2.1  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำจำกงำนวิจัย นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 2.2  พัฒนำระบบช่วยเหลือนักวิจัยในกำรจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และกำรน�ำสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไปใช้

3.  พัฒนำระบบกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรสร้ำงงำนวิจัย และนวัตกรรมของนักวิจัย

 มาตรการ

 3.1  จัดตั้งคลินิกวิจัย/ระบบให้ค�ำปรึกษำนักวิจัย

 3.2  สร้ำงระบบ และกลไกในกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพื่อให้เกิดนักวิจัยมืออำชีพที่ช่วยสร้ำงงำนวิจัย 

  นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ 3

การบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรมเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ : ผลงานวิจัย นวัตกรรมของสถาบัน เป็นประโยชน์ และได้รับการยอมรับจากสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน  

• ยุทธศาสตร์ที่ 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริการวิชาการ และวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่

สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

ผลลัพธ์ : งานบริการวชิาการของสถาบนั มส่ีวนทำาให้สังคมเกิดความเข้มแขง็ด้านสุขภาพอย่างยัง่ยนื  
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เป้าประสงค์ 1

การเป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพของสังคม และชุมชนอย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วัด

1.  จ�ำนวนชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งด้ำนสุขภำพจำกกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพของสถำบัน

2.  ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของชุมชนที่ได้รับกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพจำกสถำบัน 

3.  จ�ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกงำนบริกำรวิชำกำร วิชำชีพตำมโครงกำรในพระรำชด�ำริ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพแบบมืออำชีพ และสร้ำงทำงเลือกด้ำนสุขภำพ

 ให้แก่สังคม

 มาตรการ

 1.1  ก�ำหนดระบบมำตรฐำนในกำรให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ และมีกำรประเมินติดตำมควำมส�ำเร็จอย่ำงต่อเนื่อง

 1.2  จัดท�ำระเบียบ ประกำศของสถำบันเพื่อบริกำรวิชำกำร วิชำชีพแก่สังคมอย่ำงมืออำชีพ 

      เช่น กำรให้บริกำรวิชำกำร และกำรจัดเก็บค่ำบริกำร แนวทำงกำรท�ำ Faculty Practice

 1.3  พัฒนำรูปแบบของงำนบริกำรวิชำกำร วิชำชีพที่สร้ำงทำงเลือกด้ำนสุขภำพ และควำมเข้มแข็งด้ำนสุขภำพ

      ให้แก่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืนให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย 

 1.4  พัฒนำรูปแบบของงำนบริกำรวิชำกำรตำมโครงกำรในพระรำชด�ำริ

 1.5  พัฒนำระบบ และกลไกในกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อสร้ำงอำจำรย์ และบุคลำกรที่ให้บริกำรวิชำกำรแบบมืออำชีพ

ผลลัพธ์ : งานบริการวิชาการของสถาบัน มีส่วนทำาให้สังคมเกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ และวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3
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ผลลัพธ์ : งานบริการวิชาการของสถาบัน มีส่วนทำาให้สังคมเกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ และวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในงำนบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ

2. จ�ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย (Service -Teaching - Research)

กลยุทธ์

1.  สร้ำงควำมแขง็แกร่งในงำนบริกำรวชิำกำร/วชิำชพีด้วยกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมอืกับภำครัฐ เอกชน 

 สถำบนักำรศกึษำทัง้ใน และต่ำงประเทศ

 มาตรการ

 1.1  จัดท�ำแผนยุทธศำสตร์งำนบริกำรวิชำกำร และแผนปฏิบัติกำรของส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง โดยระบุชุมชนเป้ำหมำย

  ตำมจุดเน้นของสถำบัน อำทิ ด้ำนผู้สูงอำยุ ด้ำนผู้ด้อยโอกำส ด้ำนผู้ประสบสำธำรณภัย เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

  ด้ำนสุขภำพของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน

 1.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ และพันธมิตรเชิงรุกกับหน่วยงำนอื่นทั้งใน และต่ำงประเทศ เพื่อยกขีดควำมสำมำรถ

  ในงำนบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ

 1.3  พัฒนำกำรด�ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพให้สถำบัน และหน่วยงำนภำยนอก มีกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำร

  ร่วมกันจนเกิดเป็นเครือข่ำยที่ยั่งยืน

 1.4 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพให้มีควำมเป็นเอกภำพ คล่องตัว และยืดหยุ่น  

  สำมำรถเชื่อมโยงงำนบริกำรวิชำกำรของสถำบันอย่ำงบูรณำกำร

2. เชือ่มโยงกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้นวตักรรมสูก่ำรเรยีนกำรสอน และกำรบรกิำรสงัคม (Service - Teaching - Research)

 มาตรการ

 2.1 แสวงหำเครือข่ำยในคลินิก และชุมชน เพื่อกำรจัดท�ำโครงกำรแบบบูรณำกำร

 2.2 ผลักดันงำนบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอน 

  และกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย

เป้าประสงค์ 2

การมีความแข็งแกร่งในงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ แบบเชิงรุกและบูรณาการ
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ผลลัพธ์ : งานบริการวิชาการของสถาบัน มีส่วนทำาให้สังคมเกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ และวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนผู้รับบริกำรของคลินิกหรือศูนย์ที่ให้บริกำรกำรพยำบำลตำมควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์

2. จ�ำนวนหลักสูตรอบรม

3. จ�ำนวนรำยได้ที่มำจำกงำนบริกำรวิชำกำรของศูนย์บริกำรกำรพยำบำล

4. จ�ำนวนผลงำนวิชำกำร

กลยุทธ์

1.  สร้ำงองค์ควำมรูเ้ผยแพร่สูส่งัคมอย่ำงต่อเน่ือง

 มาตรการ

 1.1  จัดตั้งคลินิกหรือศูนย์ที่ให้บริกำรกำรพยำบำลตำมควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ เพื่อให้บริกำรด้ำนสุขภำพ 

  และถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพสู่สังคม

 1.2 แสวงหำรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำรของศูนย์บริกำรกำรพยำบำล

 1.3 จัดท�ำผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ต�ำรำ บทควำมวิชำกำรที่เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสุขภำพผ่ำนสื่อออนไลน์ 

  หรือสื่อรูปแบบอื่น เพื่อเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้

 1.4 ปรับรูปแบบกำรจัดหลักสูตรเฉพำะทำง  หลักสูตรอื่น ๆ กำรประชุมหรือจัดอบรมให้สอดคล้องกับ

  ควำมต้องกำรของผู้เข้ำอบรม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

เป้าประสงค์ 3

การสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่สู่สังคมอย่างทั่วถึง

• ยุทธศาสตร์ที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย

นำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต

ผลลัพธ์ : บุคลากรและนักศึกษาดำารงความเป็นไทย และใช้ชีวิตแบบพอเพียง  
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เป้าประสงค์ 1

การสืบสานภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน

หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ และวิถีชีวิต

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนผลงำนที่มีกำร บูรณำกำรภูมิปัญญำไทย และวัฒนธรรมไทยในกำรเรียนกำรสอน หรือกำรวิจัย 

 หรือกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ

2. จ�ำนวนกิจกรรมสืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์

1. บูรณำกำรภูมิปัญญำไทย วัฒนธรรมไทยในกำรเรียนกำรสอน หรือกำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ 

 และวิถีชีวิตของบุคลำกร และนักศึกษำอย่ำงเป็นรูปแบบที่ชัดเจน

 มาตรการ

 1.1  ก�ำหนดระบบ และกลไกกำรด�ำเนินงำนกำรบูรณำกำรภูมิปัญญำไทย วัฒนธรรมไทยในกำรเรียนกำรสอน 

  หรือกำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ และวิถีชีวิตของบุคลำกร และนักศึกษำ 

 1.2  จัดท�ำแผนบูรณำกำรภูมิปัญญำไทย วัฒนธรรมไทยในกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย หรือกำรบริกำร

  วิชำกำร/วิชำชีพ และวิถีชีวิตของบุคลำกร และนักศึกษำอย่ำงเป็นรูปแบบที่ชัดเจน

 1.3 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และยกย่องชมเชยผู้ทีม่ผีลงำนเด่นในกำรบรูณำกำรภูมปัิญญำไทย วฒันธรรมไทย 

  ในกำรเรียนกำรสอน หรอืกำรวจัิย หรอืกำรบริกำรวชิำกำร/วชิำชพี และวถีิชวีติของบคุลำกร และนักศกึษำ

ผลลัพธ์ : บุคลากรและนักศึกษาดำารงความเป็นไทย และใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย

นำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต  

• ยุทธศาสตร์ที่ 4
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ผลลัพธ์ : บุคลากรและนักศึกษาดำารงความเป็นไทย และใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย

นำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต  

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของนักศึกษำที่น�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิต

2. ร้อยละของบุคลำกรที่น�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิต

กลยุทธ์

1.  ก�ำหนดนโยบำย แนวทำงในกำรน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงมำใช้ในวถีิชวีติของบคุลำกร และนักศกึษำ

 มาตรการ

 1.1  สร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่นักศึกษำ และบุคลำกรในกำรน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิต

 1.2  จัดท�ำแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิต รณรงค์

  กำรด�ำเนินกิจกรรม กำรเผยแพร่กิจกรรม กำรยกย่องชมเชย และติดตำมประเมินผลควำมส�ำเร็จของแผน

  อย่ำงต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ 2

บุคลากรและนักศึกษาน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์ : บุคลากรมีศักยภาพสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน

• ยุทธศาสตร์ที่ 5
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เป้าประสงค์ 1

บุคลากรเป็นคนดี มีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรพัฒนำคุณวุฒิ และต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

2. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรที่ผ่ำนกำรประเมินผลงำนสู่ระดับที่สูงขึ้น

3. ร้อยละของบุคลำกรที่ลำออก

4. จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร

5. คะแนนบรรยำกำศจริยธรรมของสถำบัน

6. จ�ำนวนงำนพัฒนำที่เกิดจำกกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลยุทธ์

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร และสถำบัน

 มาตรการ

 1.1 จัดท�ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในระดับสถำบัน และระดับหน่วยงำน

 1.2  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (HRM) ที่ท�ำให้ได้มำ และธ�ำรงรักษำบุคลำกรที่ดีมีศักยภำพ 

  อำท ิจดัท�ำข้อตกลงกำรปฏิบตังิำน แผนพฒันำบคุลำกรรำยบคุคล (IDP) ทีส่อดคล้องกับแผนพฒันำทรพัยำกร 

  บคุคล ของสถำบนั ระบบประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน Talent management plan, Succession plan

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถำบัน

 มาตรการ

 2.1 จัดตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมจริยธรรมของสถำบัน ก�ำหนดแนวทำง และด�ำเนินกิจกรรมในกำรบ่มเพำะ

  และสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลำกรทุกระดับ

 2.2  ติดตำม และประเมินผลควำมส�ำเร็จของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถำบัน

3. ส่งเสริมให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคลำกรทุกระดับ

 มาตรการ

 3.1  สนับสนุนกำรใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ KM ในกำรปฏิบัติงำนประจ�ำ กำรสอนงำน 

  และกำรสร้ำงงำนพัฒนำของบุคลำกร

 3.2  ก�ำหนดมำตรกำรแรงจูงใจในกำรสร้ำงให้เกิดบรรยำกำศขององค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และให้มีผลต่อ

  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกระดับ

ผลลัพธ์ : บุคลากรมีศักยภาพสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลลัพธ์ : บุคลากรมีศักยภาพสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด

1. คะแนนควำมสุขในกำรท�ำงำน

2. คะแนนควำมยึดมั่นผูกพันของบุคลำกรต่อสถำบัน

3. คะแนนควำมพึงพอใจของนักศึกษำ และบุคลำกรต่อกำรบริกำรของส�ำนักงำนสถำบัน

4. จ�ำนวนงำนบริกำรของส�ำนักงำนสถำบันที่ลดระยะเวลำบริกำร ลดขั้นตอน หรือลดกำรใช้เอกสำร

5. คะแนนควำมพึงพอใจของนักศึกษำ และบุคลำกรต่อระบบกำยภำพของสถำบัน

กลยุทธ์

1.  ส่งเสริมสขุภำวะในสถำนทีท่�ำงำน และกำรด�ำรงชวีติแบบพอเพยีง

 มาตรการ

 1.1  ก�ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรสร้ำงเสริมสขุภำพในสถำบนัแบบบรูณำกำรกับชวีติกำรท�ำงำน 

  รวมทัง้กำรพฒันำพฤตกิรรมสขุภำพของบคุลำกร

 1.2  ก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรน�ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงมำใช้ในวถีิชวีติของบคุลำกร

 1.3  สร้ำงสิง่แวดล้อมทีส่่งเสรมิบรรยำกำศกำรเรียนรู ้และสถำนทีใ่นกำรท�ำงำนทีน่่ำอยู่

2. พฒันำปัจจัยสนับสนุนทีส่ร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้แก่สถำบนั

 มาตรการ

 2.1  พฒันำ และปรับปรงุระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้สอดรบักับกำรเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  เพือ่กำรจัดกำรศกึษำ กำรผลติผลงำนวชิำกำร กำรบรกิำรวชิำกำร และกำรบริหำรสถำบนัทีม่ปีระสทิธิภำพ

 2.2  ก�ำหนดนโยบำยกำรท�ำงำนของส�ำนักงำนสถำบนัแบบ One stop service ทีท่�ำให้บคุลำกรได้สร้ำงสรรค์งำนพฒันำ

  ในรปูแบบต่ำง ๆ ซึง่ส่งผลให้กำรจัดกำรศกึษำ กำรผลติผลงำนวชิำกำร กำรบริกำรวชิำกำร และกำรบรหิำรสถำบัน

  มปีระสทิธิภำพเพิม่ขึน้

 2.3 พฒันำระบบกำรบริหำรกำยภำพ อำคำรอนุรกัษ์ และอำคำรสงู ให้รองรบักำรเปลีย่นแปลง และมคีวำมปลอดภัย

เป้าประสงค์ 2

สิ่งแวดล้อมในการทำางานที่มีคุณภาพ มีความสุข และดำารงชีวิตแบบพอเพียง

• ยุทธศาสตร์ที่ 5
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ผลลัพธ์ : บุคลากรมีศักยภาพสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 3

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ กำรเงิน บัญชี และทรัพย์สินเป็นไปตำมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศที่เกี่ยวข้อง

2. มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในแต่ละหลักสูตร

3. มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินเสนอต่อสภำสถำบัน

4. มีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุเป็นไปตำมกฎหมำย

5. จ�ำนวนรำยได้ต่อปีของสถำบัน

กลยุทธ์

1. พฒันำระบบกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน บญัชทีีม่ปีระสทิธิภำพ

 มาตรการ

 1.1  ก�ำหนดระบบ และกลไกในกำรบรหิำรงบประมำณ กำรเงิน บญัชทีีส่อดรับกับกำรเป็นสถำบนัอดุมศกึษำ 

 1.2  มมีำตรกำรในกำรบรหิำรงบประมำณ กำรเงิน บญัชทีีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้

 1.3  สร้ำงระบบกำรวเิครำะห์ต้นทนุต่อหน่วยผลผลติ และกำรวเิครำะห์ข้อมลูทำงกำรเงินของสถำบนั

2. พฒันำระบบบริหำรจัดกำรทรพัย์สนิทีม่ปีระสทิธิภำพ และเป็นไปตำมกฎหมำย

 มาตรการ

 2.1  ก�ำหนดระบบ และกลไกในกำรบรหิำรจัดกำรทรพัย์สนิทำงกำยภำพของสถำบนั

 2.2  ปรบัระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงให้สอดคล้องกับกฎหมำยทีเ่ปลีย่นแปลง

 2.3  มมีำตรกำรในกำรบรหิำรจัดกำรทรัพย์สนิทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุม้ค่ำคุม้ทนุ

3. แสวงหำรำยได้อย่ำงต่อเน่ือง

 มาตรการ

 3.1 ก�ำหนดวธีิกำรแสวงหำรำยได้ในรปูแบบต่ำง ๆ อำท ิกำรให้บรกิำรวชิำกำร/วชิำชพี ระบบบริจำค 

  กิจกรรมหำรำยได้ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทีส่อดรับกับพฤตกิรรมของคนในปัจจุบนั

 3.2  จัดท�ำระบบกำรดแูลผู้มอีปุกำรคณุ ผู้บริจำค

 3.3  จัดท�ำ และประชำสมัพนัธ์สทิธิของผู้มอีปุกำรคณุ ผู้บรจิำค เช่น กำรลดหย่อนภำษีสองเท่ำ และกำรบริกำร

  วิชำกำร/วิชำชีพด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย
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ผลลัพธ์ : บุคลากรมีศักยภาพสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์ : บุคลากรมีศักยภาพสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

1. คะแนนกำรส�ำรวจควำมเป็นที่รู้จักของสถำบัน

2.  ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำ บุคลำกรและผู้ใช้สื่อต่องำนประชำสัมพันธ์และภำพลักษณ์ของสถำบัน

กลยุทธ์

1. ปรับรูปแบบกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของสถำบันและกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก

 มาตรการ

 1.1  จัดหำทีมงำนแบบมืออำชีพในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของสถำบันและกำรประชำสัมพันธ์สถำบันเชิงรุก 

 1.2  แสวงหำเครือข่ำยที่เอื้อในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของสถำบันและกำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์สถำบัน

  อย่ำงต่อเนื่อง

 1.3 พัฒนำรูปแบบกำรใช้สื่อต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์และกำรประชำสัมพันธ์ ที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย

  แต่ละกลุ่มทั้งใน และนอกสถำบัน

เป้าประสงค์ 4

การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันที่มีประสิทธิภาพ

• ยุทธศาสตร์ท่ี 5
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

ผลลัพธ์ : สถาบันมีความร่วมมือกับเครือข่ายสากลในการสร้างงานตามพันธกิจ
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เป้าประสงค์ 1

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยกับหน่วยงาน สถาบันในต่างประเทศ

ที่นำาไปสู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่ความเป็นนานาชาติ

ตัวชี้วัด

1.  จ�ำนวนบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับเครือข่ำยสำกล 

2.  จ�ำนวนงำนวิจัย หรือนวัตกรรมที่ท�ำร่วมกับเครือข่ำยกำชำดหรือสถำบันในต่ำงประเทศ

3.  จ�ำนวนอำจำรย์ที่ได้ไปน�ำเสนอผลงำนวิชำกำรในเวทีระดับนำนำชำติ

4.  จ�ำนวนผลงำนที่เกิดจำกกำรศึกษำดูงำน ประชุม อบรมในต่ำงประเทศ

5.  จ�ำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จำกงำนบริกำรวิชำกำรกับเครือข่ำยต่ำงประเทศ 

6.  จ�ำนวนโครงกำร/หลักสูตรอบรมนำนำชำติ

กลยุทธ์

1. สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรและเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

 มาตรการ

 1.1 ก�ำหนดแผนระยะสั้นและระยะยำวของสถำบันในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเชิงรุกกับสถำบันชั้นน�ำ 

  ในต่ำงประเทศ    

 1.2  จัดท�ำแผนพัฒนำอำจำรย์ไปสู่กำรน�ำเสนอผลงำนวิชำกำรในเวทีระดับนำนำชำติ

2. พัฒนำบุคลำกรสถำบันให้มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนสำกล

 มาตรการ

 2.1 ก�ำหนดมำตรฐำนด้ำนภำษำอังกฤษของบุคลำกรสถำบัน เร่งพัฒนำ และประเมินติดตำมผล

  กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของบุคลำกรตำมมำตรฐำนด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง

• ยุทธศาสตร์ที่ 6

ผลลัพธ์ : สถาบันมีความร่วมมือกับเครือข่ายสากลในการสร้างงานตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล 
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ผลลัพธ์ : สถาบันมีความร่วมมือกับเครือข่ายสากลในการสร้างงานตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล 
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การขับเคลื่อนแผน
สู่การปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผล

• การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
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 สถำบันมีหลักกำร และแนวทำงในกำรน�ำแผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)  ไปสู่กำรปฏิบัติ

และกำรติดตำมประเมินผล ดังนี้

1. หลักการ

 1.1 กำรใช้แผนพัฒนำระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันในกำรประชุม ครั้งที่ 9  

  เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2561 เป็นกรอบทิศทำงหลักในกำรขับเคลื่อนพัฒนำสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง

 1.2 กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 4 ปี ที่มำจำกกรอบแผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) 

  และบรหิำรจดักำรไปสูแ่ผนปฏิบตักิำรประจ�ำปีของสถำบันทีค่รอบคลมุทกุส่วนงำน และสอดคล้องกับระบบกำร 

  จัดสรรงบประมำณของสถำบัน

 1.3 กำรเพิ่มกำรใช้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน และพัฒนำสถำบัน

 1.4 กำรใช้เครือข่ำยทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศในกำรบูรณำกำรให้สถำบันเกิดกำรขับเคลื่อน เพื่อกำรพัฒนำ 

  อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 1.5 กำรให้ควำมส�ำคญักับกำรบรหิำรอตัรำก�ำลงั และกำรพฒันำศกัยภำพของอำจำรย์  และบุคลำกรให้สอดรบักับ 

  กำรด�ำเนินงำนตำมพันธกิจ เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของสถำบัน

การขับเคลื่อนแผน

สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

• การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
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2. แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) 

 2.1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำคมในทุกระดับ และทุกส่วนงำนของสถำบัน เพื่อให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ  

  และพร้อมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันแผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ไปสู่กำรปฏิบัติ

 2.2 สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) กับแผนยุทธศำสตร์ 

  ของสถำบันในระยะ 4 ปีข้ำงหน้ำ และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีของสถำบัน โดยก�ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ 

  ที่ส�ำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ไปสู่กำรก�ำหนดแผนงำน  

  โครงกำร กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรบริหำรจัดกำร กำรด�ำเนินงำนของส่วนงำนต่ำง ๆ และบุคลำกรทุกระดับ  

  เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของสถำบันตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยหลัก

 2.3 จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีของสถำบนั โดยใช้เป้ำหมำย ตวัชีว้ดั และแนวทำงกำรพฒันำของแผนพฒันำ 

  สถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ในกำรก�ำหนดล�ำดับควำมส�ำคัญของแผนงำนโครงกำร เพื่อให้ 

  กำรด�ำเนินงำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำสถำบันได้อย่ำงมีประสิทธิผล

 2.4 ขับเคลื่อนให้ส่วนงำนต่ำง ๆ ของสถำบัน ผู้บริหำร และบุคลำกรทุกระดับ ได้น�ำประเด็นกำรพัฒนำที่ส�ำคัญ 

  ในแผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) มำใช้ประกอบกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ และแผนปฏิบัติ 

  กำรประจ�ำปีของส่วนงำนในควำมรบัผิดชอบ โดยค�ำนึงถึงควำมสอดคล้อง ควำมเชือ่มโยงกับแผนพฒันำสถำบนั 

  และบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนงำน เพื่อให้เกิดผลตำมเป้ำหมำยของแผนพัฒนำสถำบัน

 2.5 สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรด�ำเนินงำนของสถำบันให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี 

  (พ.ศ. 2561 - 2570) ไปสู่เป้ำหมำย โดยปรับเปลี่ยน พัฒนำ และผลักดันปัจจัยหลักที่ส�ำคัญของสถำบัน 

  อำทิ กำรปรับปรุงหรือจัดท�ำประกำศ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ  ให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสถำบัน 

  ในฐำนะสถำบนักำรศกึษำระดับอดุมศกึษำ กำรน�ำกำรศกึษำวจัิย นวตักรรม และเทคโนโลยมีำใช้เป็นเครือ่งมือ 

  ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเรื่องต่ำง ๆ
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3. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

 3.1 ใช้แนวคดิ และหลกักำรตดิตำมประเมนิผลแบบมส่ีวนร่วม กำรเปิดโอกำสให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องทัง้ภำยใน และภำยนอก

  สถำบันเข้ำมำมีส่วนร่วมให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ สร้ำงระบบกำรประเมินผลส�ำเร็จของกำร 

  ด�ำเนินงำนตำมแผนระดับส่วนงำน และแผนระดับสถำบัน โดยผู้บริหำรที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิด 

  กระบวนกำรเรียนรู้เชิงพัฒนำในงำนที่รับผิดชอบ ร่วมกับกำรให้งำนยุทธศำสตร์ และแผน ท�ำหน้ำที่วิเครำะห์  

  และประเมินผลควำมส�ำเร็จของแผนพัฒนำสถำบัน ตำมหลักวิชำกำร

 3.2 วำงระบบกำรตดิตำมประเมนิผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนระดบัส�ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ ส�ำนักวชิำบัณฑติศกึษำ  

  ศูนย์บริกำรกำรพยำบำล ศูนย์วิจัย และนวัตกรรม และส�ำนักงำนสถำบัน เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนในทุก 

  ระดับกับเป้ำหมำย และประเด็นกำรพัฒนำที่ส�ำคัญในแผนพัฒนำสถำบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

 3.3 สร้ำงระบบ กลไก กำรด�ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยในสถำบัน และหน่วยงำนภำยนอกสถำบัน 

  เพื่อให้กำรติดตำมประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของสถำบันเกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล

 3.4 จัดเวทใีห้ผู้เก่ียวข้อง ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีกับสถำบนัได้แสดงควำมคดิเห็นอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

  โดยเน้นกำรสื่อสำรแบบสองช่องทำง

 3.5 น�ำเสนอผลกำรตดิตำมประเมนิผลแผนพฒันำสถำบันให้ผู้เก่ียวข้องได้รับทรำบ ทัง้ประชำชน ผู้ก�ำหนดนโยบำย 

  หน่วยงำนสนับสนุนงบประมำณ หน่วยงำนน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ และสำธำรณชน

 3.6 พฒันำระบบข้อมลู และประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถของกำรตดิตำมประเมนิผล แผนพฒันำ 

  สถำบนั เพือ่ให้สำมำรถน�ำข้อมลูไปใช้ในกำรก�ำหนดนโยบำย และปรบัแผนพฒันำสถำบนัได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

  และประสิทธิผล

 3.7 จัดหำหน่วยงำนกลำงที่เป็นมืออำชีพในกำรประเมินผลส�ำเร็จของแผนพัฒนำสถำบันอย่ำงถูกต้องตำมหลัก 

  วิชำกำร และเชื่อถือได้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำแผน และกำรพัฒนำนโยบำยของสถำบันในระยะต่อไป

• การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
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ความเชื่อมโยงสาระสำาคัญ
ของแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร สภากาชาดไทย 

ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)

• ความเชื่อมโยงสาระสำาคัญของแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)
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ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

กับ แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตพยำบำลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก

                  และมีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

                  ต่อกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพของประเทศ

                  และจุดเน้นของสถำบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยำยควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสำกล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริม

สร้ำงศักยภำพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตพยำบำลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก

                  และมีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้ำงควำมภำคภูมิใจในภูมิปัญญำไทย

                  วัฒนธรรมไทย และน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจ

                  พอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส

ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน

ทำงสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

                  ต่อกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพของประเทศ

                  และจุดเน้นของสถำบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพที่สร้ำงทำงเลือก

                  ด้ำนสขุภำพแก่สงัคม ด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุล

และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรแบบยั่งยืน

                 ด้วยหลักธรรมำภิบำล และปรัชญำของ

                  เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยำยควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสำกล

(พ.ศ. 2561 - 2570) 79
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รายชื่อผู้จัดทำา

แผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2570)

ผศ.ดร.วรุณยุพำ  รอยกุลเจริญ  อธิกำรบดี

ผศ.ภำวิดำ         พุทธิขันธ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร

ผศ.ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

ผศ.เดือนทิพย์  เขษมโอภำส  รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพ

ผศ.ดร.นันทกำ            สวัสดิพำนิช  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ผศ.สมทรง               จิระวรำนันท์              รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ

อ.ดร.อัญชลี  ชูติธร   ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรพิเศษ

ผศ.ดร.ทัศนีย์  อรรถำรส  รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บริกำรกำรพยำบำล

อ.ดร.รสสุคนธ์           วำริทสกุล  รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.บุหงำ             ตโนภำส   คณบดีส�ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์

นำงสำวศิริพร           เนียมเจียม  รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถำบัน

นำงศรัณยำ  จันทรตรี   ผู้ปฏิบตัหิน้ำทีหั่วหน้ำฝ่ำยยทุธศำสตร์และประกันคณุภำพกำรศกึษำ

นำยปรมัตถ์  ใยบัวเทศ  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวสุภำพร  หนูชนะภัย  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน
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