แผนปฏิบตั กิ ารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจาปีงบประมาณ 2562

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN

ปรัชญา
“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกสาคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์ และเป็นที่พึ่งของสังคม”
ปณิธาน
“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทาคุณประโยชน์
แก่เพื่อนมนุษย์กอปรด้วยคุณธรรม และสานึกรับผิดชอบต่อสังคม”
วิสัยทัศน์ 10 ปี
“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัยภายใน พ.ศ. 2565”
วัสัยทัศน์ 4 ปี
“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้นาด้านวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
พันธกิจ
1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาสู่การดารงชีวิต ชุมชน และสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์สถาบัน
“เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวนาด้านการพยาบาล”
อัตลักษณ์บัณฑิต
“มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม นาการพยาบาล”
2
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ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
G1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความ
1. ระดับคุณภาพของนักศึกษา
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า
1.2 จานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากความร่วมมือของศิษย์เก่า
1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN
1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก
1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
G1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดด 2. ระดับความสาเร็จในการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
เด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสา
2.1 จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
ธารณภัย
2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจากการเรียนรูปแบบ Work Integrated Learning/Active Learning
2.3 จานวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล (ASEAN University Network-Quality
Assurance: AUN-QA)

ค่าเป้าหมาย
3
≥35
3
90
90
3.90
1
2
-
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สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/งาน

G1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 20101(1)
1.1.1 พัฒนาระบบ
1.1 จานวนนักศึกษารับเข้า
210
1. โครงการพัฒนาระบบการรับ
วิธีการคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี
นักศึกษา
ผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้ง 1.2 ร้อยละคะแนนของ
≥35
ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารับเข้า
และระดับ
บัณฑิตศึกษา
1.3 จานวนนักศึกษารับเข้า
10
2. โครงการเปิดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต

1.1.2 พัฒนา
กิจกรรมในหลักสูตร
และเสริมหลักสูตร
ที่บ่มเพาะ
คุณลักษณะ STIN
ของบัณฑิต
และน้อมนาหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้

1.4 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะ STIN
1.5 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
การขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพในการสอบครั้งแรก
1.6 ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีรายชั้นปีที่มี
คุณลักษณะ STIN
1.7 จานวนรางวัล เอกสาร
ชมเชยที่สถาบันหรือ
นักศึกษาได้รับจากการทา
ความดี มีจิตอาสา

90
90

≥80
2

3. โครงการผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและ
เสริมสร้างคุณลักษณะ STIN

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ไตรมาส)
ไตรมาส 3-4

งบประมาณ
ดาเนินงาน

ลงทุน
80,000

ไตรมาส 3-4
500,000

ไตรมาส 3-4

4. โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่ม
เพาะคุณลักษณะ STIN ของ
บัณฑิต
5. โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่ม
เพาะค่านิยมการทาความดีมีจิต
อาสา

6,300,000

500,000
100,000

อุดหนุน

เงินนอก

รวม

ผู้กากับ

80,000 รอง
อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

-คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร
-ฝ่ายบริหาร
วิชาการ
500,000 คณบดี
-คณะกรรม
บัณฑิตศึกษา การพัฒนา
หลักสูตร
-ฝ่ายบริหาร
วิชาการ
6,300,000 คณบดีสานัก -คณะกรรม
วิชาพยาบาล การบริหาร
ศาสตร์
หลักสูตร
-ฝ่ายบริหาร
วิชาการ
500,000 รอง
อธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
100,000 นักศึกษา

4

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

-คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร
-ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ระยะเวลา
งบประมาณ
ค่า
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/งาน
ดาเนินงาน
ผู้กากับ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ลงทุน
อุดหนุน
เงินนอก
รวม
(ไตรมาส)
1.1.4 พัฒนาสิ่ง
1.11 ค่าเฉลี่ยความพึง
4.00
6. โครงการพัฒนาสิ่ง
ไตรมาส 3-4
44,175,200
99,889,850 144,065,050 ผู้อานวย
สนับสนุนการเรียนรู้ พอใจของนักศึกษาและ
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
การ
ที่เอื้อต่อการพัฒนา บุคลากรต่อสิ่งสนับสนุน
พัฒนาคุณลักษณะ STIN ของ
สานักงาน
คุณลักษณะ STIN
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
นักศึกษา
สถาบัน
ของนักศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะ STIN
- ระบบภาพและเสียงดิจิตอล
11,387,000
11,387,000
ของนักศึกษา
- ระบบสารสนเทศด้วยระบบ
2,471,700
2,471,700
RFID
- ระบบเครือข่ายเพื่อการ
13,857,300
13,857,300
เรียนการสอน
- ชุดสร้างสถานการณ์จาลอง
7,276,100
7,276,100
พร้อมระบบประเมินผลและ
อุปกรณ์ (Sim View)
- ชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง
4,815,000
4,815,000
เด็กทารกขั้นสูง (Sim Baby)
- ชุดจาลองสถานการณ์ทา
4,368,100
4,368,100
คลอดขั้นสูง (Sim Mom)
- ระบบเครือข่ายอาคารสิริน
99,889,850 99,889,850
ธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
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ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
สถาบัน

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ระยะเวลา
งบประมาณ
ค่า
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/งาน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ลงทุน
อุดหนุน
(ไตรมาส)
G1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย 20101(1)
1.2.1 ส่งเสริม
1.12 จานวนหลักสูตร
2
7. โครงการพัฒนาหลักสูตร ไตรมาส 1
300,000
ผลักดัน และกาหนด บัณฑิตศึกษาที่ที่มีความ
บัณฑิตศึกษาที่มีผลงานจาก
นโยบายให้ส่วนงาน
โดดเด่นด้านการดูแล
การเรียนรูปแบบ Work
จัดการศึกษา
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
Integrated Learning
ดาเนินการกาหนด
และผู้ประสบสาธารณภัย
/Active learning และ
ความชัดเจนของ
ตอบสนองความต้องการ
หลักสูตร และสามารถ
ของสังคมและวิสัยทัศน์ของ
แสดงจุดเด่นของ
สถาบัน
หลักสูตรผ่าน
กระบวนการการ
กาหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
1.2.2 พัฒนาระบบ
8. โครงการประกันคุณภาพ ไตรมาส 3-4
100,000
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรด้วย AUN-QA
หลักสูตรให้ได้
มาตรฐานระดับสากล

เงินนอก

รวม

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

300,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

-คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร
-ฝ่ายบริหาร
วิชาการ

100,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

-คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร
-ฝ่ายบริหาร
วิชาการ
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ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
G2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย นวัตกรรมที่นาไปใช้
1. ระดับผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ
ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม
1.1 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.3 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (Citation paper)
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI
1.4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 จานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนาผลการวิจัยไปใช้

ค่าเป้าหมาย
2
30
0.1
12
200
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีงบประมาณ 2562

ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน
ระยะเวลา
ค่า
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/งาน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินงาน ลงทุน
(ไตรมาส)
G2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม 20101(3)
2.1.1 กาหนดทิศ
2.1 จานวนเงินสนับสนุน ≥50,000 1. โครงการพัฒนางานวิจัย
ไตรมาส 3-4
712,400
ทางการวิจัยของ
งานวิจัยจากแหล่งทุน
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
สถาบันตามความ
ภายในและภายนอก
แบบบูรณาการ งานวิจัยข้าม
เชี่ยวชาญของ
สถาบันต่ออาจารย์ประจา
ศาสตร์ เพื่อสร้างความ
นักวิจัย
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
2. โครงการทุนส่งเสริม
ไตรมาส 3-4
นักวิจัยภายในสถาบัน
2.1.2 ส่งเสริมการ
2.2 ร้อยละของงานวิจัย
30
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ ไตรมาส 3-4 2,000,000
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ได้รับการตีพิมพ์หรือ
และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยใน
เผยแพร่ต่อจานวน
นวัตกรรม หรืองาน
ระดับชาติ/
อาจารย์ประจา
สร้างสรรค์
นานาชาติ
2.3 จานวนการอ้างอิง
0.1
ทั้งในประเทศ
ผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัย
และต่างประเทศ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2.1.3 สนับสนุนทุน ในระดับชาติและ
วิจัย เพื่อยกระดับ
นานาชาติ (Citation
ความเชี่ยวชาญใน
paper) ที่ปรากฏใน
งานวิจัยสู่ความเป็น ฐานข้อมูล TCI
เลิศตามวิสัยทัศน์
/Scopus/ISI

งบประมาณ
อุดหนุน

เงินนอก

รวม

ผู้กากับ

712,400 ผู้อานวยการ
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม
1,500,000

1,500,000

-สานักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์
-ฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ

2,000,000 ผู้อานวยการ
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน
ระยะเวลา
ค่า
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/งาน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินงาน ลงทุน
(ไตรมาส)
2.4 ร้อยละของงานวิจัย
12
4. โครงการตลาดนัดวิจัย
ไตรมาส 3-4 1,253,350
นวัตกรรมที่นาไปใช้
นวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง
ประโยชน์ต่อจานวน
อาจารย์ประจา
2.5 จานวนผู้ที่ได้รับ
200
ประโยชน์จากการนา
ผลการวิจัยไปใช้
2.1.4 ส่งเสริมการ
2.6 จานวนโครงการวิจัย
2
5. โครงการแสวงหาเครือข่าย ไตรมาส 3-4
200,000
สร้างเครือข่ายการ
ที่ทาร่วมกับองค์กร
ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
วิจัยทั้งในประเทศและ ภายใน ภายนอกประเทศ
งานวิจัย นวัตกรรม
ต่างประเทศ
G2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 20101(3)
2.2.1 ส่งเสริมการนา 2.7 จานวนผลงาน
1
6. โครงการพัฒนาระบบ
ไตรมาส 3-4
100,000
ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมที่ยื่นจด
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ไปใช้ประโยชน์ในเชิง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ปัญญา
พาณิชย์
หรือลิขสิทธิ

งบประมาณ
อุดหนุน

เงินนอก

รวม

ผู้กากับ

1,253,350 ผู้อานวยการ
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

200,000 รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและ
ฝ่ายวิจัยและ บริการ
บริการวิชาการ วิชาการ
100,000 รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและ
ฝ่ายวิจัยและ บริการ
บริการวิชาการ วิชาการ
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
G3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการ
1. ระดับผลงานบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน
1.1 จานวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ
1.2 จานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ
1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1.4 จานวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล
1.5 จานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย (Service-Teaching- Research)

ค่าเป้าหมาย
4
1
800
4.00
3 ล้านบาท
1
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีงบประมาณ 2562

ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
ระยะเวลา
ค่า
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/งาน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
(ไตรมาส)
G3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 20101(4)
3.1.1 พัฒนารูปแบบ 3.1 จานวนชุมชนต้นแบบที่
1
1. โครงการพัฒนารูปแบบงาน ไตรมาส 1-4
700,000
งานบริการวิชาการ
เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
และวิชาชีพเพื่อเป็น
3.2 จานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์
800
ทางเลือกและ
จากงานบริการวิชาการ
สอดคล้องกับความ
-จานวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร
100
ต้องการของสังคม
การพยาบาลเฉพาะทาง
3.1.2 ส่งเสริมการ
-จานวนผู้เข้าประชุม อบรม
400
ประชาสัมพันธ์งาน
-จานวนผู้ได้ประโยชน์จาก
200
บริการวิชาการและ
บริการวิชาการอื่น
การตลาดเชิงรุก
-จานวนผู้เข้าศึกษาหลักสูตร
100
2. โครงการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาล

งบประมาณ
ลงทุน

อุดหนุน

เงินนอก

รวม

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

500,000*

1,200,000 ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการ
การพยาบาล

-ฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ
-คณะทางาน
โครงการ
ประชุมเชิง
ปฎิบัติการ*

5,400,000

5,400,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ
100,000 ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการ
การพยาบาล

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

3.3 คะแนนเฉลี่ยความพึง
4.00
3. โครงการประชาสัมพันธ์และ ไตรมาส 1-4
100,000
ฝ่ายวิจัยและ
พอใจของผู้รับบริการ
การตลาดเชิงรุกของงานบริการ
บริการ
วิชาการ
วิชาการ
3.4 จานวนรายได้จากงาน
3
บริการวิชาการของ
ล้านบาท
ศูนย์บริการการพยาบาล
* โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินนอกจากโครงการกาลังใจในพระดาริ พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม จานวน 500,000 บาท ภายใต้ 1. โครงการพัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ตัวชี้วัด 3.2 จานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงาน
บริการวิชาการ ค่าเป้าหมาย 800 คน โดยมีคณะทางานโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ* เป็นผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีงบประมาณ 2562

ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
ระยะเวลา
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/งาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(ไตรมาส)
3.1.3 พัฒนาความ
3.5 จานวนผู้รับบริการที่ได้รับ
100
4. โครงการพัฒนาความ
ไตรมาส 1-4
50,000
เชี่ยวชาญของอาจารย์ ประโยชน์จากการบริการ
เชี่ยวชาญ (Faculty
ตามจุดเน้นของ
วิชาการตามความเชี่ยวชาญ
practice) ของอาจารย์
สถาบัน
ของอาจารย์
3.1.4 การพัฒนา
3.6 จานวนโครงการบริการ
1
5. โครงการพัฒนารูปแบบ
ไตรมาส 1-2
100,000
รูปแบบการบูรณาการ วิชาการที่บูรณาการกับสห
บริการวิชาการแบบบรูณาการ
บริการวิชาการร่วมกับ สาขา
ร่วมกับเครือข่าย
เครือข่ายทั้ง
3.7 จานวนโครงการบริการ
1
6. โครงการบริการวิชาการที่ ไตรมาส 1-4
100,000
ภายในประเทศและ
วิชาการที่บูรณาการกับการ
บูรณาการกับการเรียนการ
ต่างประเทศ
เรียนการสอน และการวิจัย
สอนและการวิจัย
(Service – Teaching –
Research)
3.1.5 การพัฒนา
3.8 จานวนหน่วยบริการการ
2
7. โครงการพัฒนาศูนย์บริการ ไตรมาส 1-4
200,000
ศูนย์บริการการ
การพยาบาลตามความ
การพยาบาลตามความ
พยาบาลในการ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ
ให้บริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ
3.1.6 การสร้างองค์
3.9 จานวนตารา หนังสือที่
ความรู้เผยแพร่สู่สังคม ตีพิมพ์เผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง
3.10 จานวนบทความวิชาการ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

2

8. โครงการส่งเสริมการผลิต
ตารา

ไตรมาส 1-4

500,000

40

9. โครงการส่งเสริมให้มีการ
ไตรมาส 1-4
เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม

200,000

งบประมาณ
ลงทุน

อุดหนุน

เงินนอก

รวม

ผู้กากับ

50,000 คณบดีสานัก
วิชาพยาบาล
ศาสตร์

สานักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์

100,000 ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการการ
พยาบาล
100,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

สานักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์
สานักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์

200,000 ผู้อานวยการ
-สานักวิชา
ศูนย์บริการการ พยาบาล
พยาบาล
ศาสตร์
-ฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ
500,000 รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและ
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
บริการวิชาการ วิชาการ
200,000 คณบดีสานัก
สานักวิชา
วิชาพยาบาล
พยาบาล
ศาสตร์
ศาสตร์
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สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
3.11 จานวนวารสารได้ตีพิมพ์
เผยแพร่

2

10. งานวารสารของสถาบัน

ไตรมาส 1-4

200,000 200,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
G4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย
1. ระดับการสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 จานวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการ
1.2 จานวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย
บริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต
1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ค่าเป้าหมาย
3
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ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

4
4
70
60

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ค่า
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/งาน
ดาเนินงาน
ผู้กากับ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน ลงทุน อุดหนุน เงินนอก
รวม
(ไตรมาส)
G4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต 20101(4)
4.1.1 พัฒนาระบบ 4.1 จานวนกิจกรรมสืบสาน
4
1. โครงการทานุบารุง
ไตรมาส 1-4
265,000
265,000 รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา
และกลไกการบูรณา ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
การภูมิปัญญาไทย
ไทย
นักศึกษา
และวัฒนธรรมไทย 4.2 จานวนโครงการบูรณา
4
2. โครงการพัฒนาระบบและ
ไตรมาส 1-4
60,000
60,000
สู่การเรียนการสอน การเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย
กลไกการบูรณาการภูมิปัญญา
การวิจัย หรือการ
ในการจัดการเรียนการสอน
ไทยและวัฒนธรรมไทย
บริการวิชาการ
การบริการวิชาการวิชาชีพ
วิชาชีพ และวิถีชีวิต การวิจัย
อย่างเป็นรูปแบบที่
ชัดเจน
4.1.2 กาหนด
4.3 ร้อยละของนักศึกษาที่
70
3. โครงการการนาปรัชญาของ ไตรมาส 3-4
20,000
20,000 รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา
นโยบาย แนวทางใน นาปรัชญาของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
การน้อมนาปรัชญา พอเพียงมาใช้
นักศึกษา
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร
ของเศรษฐกิจ
60
พอเพียงมาใช้ในวิถี 4.4 ร้อยละของบุคลากร
สถาบันที่นาปรัชญาของ
ชีวิตของนักศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
และบุคลากร
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สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
G5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมี
1. ระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
ประสิทธิผล
1.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
1.2 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน
1.3 คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.4 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล
1.5 จานวนรายได้ต่อปี
1.6 คะแนนเฉลี่ยการสารวจความเป็นที่รู้จักของสถาบัน
G5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และ
2. ระดับความสามารถในการพัฒนาบุคลากร และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
ดารงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อม
2.1 จานวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา
ในการทางานที่มีความสุข
2.2 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันกาหนด
2.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน
2.4 จานวนงานพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
3
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4
3.50
4.30
10
3.51
3
30
3.80
6

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ค่า
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/งาน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ลงทุน
อุดหนุน เงินนอก
(ไตรมาส)
G5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 20101(6)
5.1.1 ส่งเสริมและ
5.1 ระดับความสาเร็จของ
4
1. โครงการพัฒนาระบบ
ไตรมาส 3-4
30,000
สนับสนุนให้มีระบบ
การบริหารจัดการองค์กร
การบริหารจัดการองค์กร
กลไกในการบริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตามหลักธรรมาภิบาล
จัดการองค์กรและ
5.2 คะแนนเฉลี่ยความยึด
3.50
ติดตามให้เป็นไปตาม
มั่นผูกพันของบุคลากรต่อ
หลักธรรมาภิบาล
สถาบัน
5.3 คะแนนเฉลี่ยของการ
4.30
2. โครงการประกันคุณภาพ ไตรมาส 1-2
350,000
ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาและบริหารความ
ภายใน
เสี่ยง
5.1.2 ปรับปรุงการ
บูรณาการข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารองค์กรให้สอด
รับกับการปลี่ยนแปลง
5.1.3 พัฒนาระบบและ
กลไกในการแสวงหา
รายได้อย่างต่อเนื่อง
5.1.4 ปรับปรุงรูปแบบ
การสร้างภาพลักษณ์
ของสถาบันและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

5.4 จานวนหน่วยงานที่มี
การบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศร่วมกัน

2

3. โครงการปรับปรุงการ
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อบริหารองค์กร

ไตรมาส 1-4

5.5 จานวนรายได้ต่อปี

10

4. โครงการแสวงหารายได้
ของสถาบัน

ไตรมาส 1-4

5.6 คะแนนเฉลี่ยการ
สารวจความเป็นที่รู้จักของ
สถาบัน

3.51

5. โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของสถาบัน

ไตรมาส 3-4

รวม

ผู้กากับ

30,000 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

350,000 รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพฯ
สานักงาน
สถาบัน

ผู้อานวยการ
สานักงานสถาบัน

50,000

50,000 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร
500,000

500,000 ผู้อานวยการ
สานักงานสถาบัน
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ฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน
ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ค่า
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/งาน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินงาน ลงทุน อุดหนุน เงินนอก
(ไตรมาส)
G5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และดารงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการทางานที่มีความสุข 20101(5)
5.2.1 พัฒนาระบบ
5.7 ร้อยละของบุคลากร
40
6. โครงการส่งเสริม
ไตรมาส 3-4
50,000
บริหารงานบุคคลที่
สายวิชาการที่มีคุณวุฒิ
ความก้าวหน้าตามสายงาน
ส่งเสริมความก้าวหน้า ระดับปริญญาเอก
ของบุคลากร (Career
Path)
ของบุคลากร
5.8 ร้อยละของบุคลากร
50
สายวิชาการที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ
5.2.2 ส่งเสริมสุขภาวะ 5.9 จานวนกิจกรรมส่งเสริม
2
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
20,000
ในที่ทางาน
สุขภาพ
บุคลากรสถาบัน
5.2.3 พัฒนาบุคลากร
5.10 ร้อยละของบุคลากร
30
8. โครงการพัฒนาทักษะ ไตรมาส 1-4
300,000
สถาบันให้มีทักษะการ สถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์
ด้านภาษาอังกฤษ
ใช้ภาษาอังกฤษในการ มาตรฐานภาษาอังกฤษที่
ทางานได้
สถาบันกาหนด
มาตรฐานสากล
5.2.4 สนับสนุนการจัด 5.11 จานวนกิจกรรม
1
9. โครงการสถาบันสีเขียว ไตรมาส 3-4
50,000
กิจกรรมวัฒนธรรมสี
โครงการที่ส่งเสริม
เขียว การจัด
วัฒนธรรมสีเขียว
การพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

รวม

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

50,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

20,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
300,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

50,000 ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงาน
สานักงานสถาบัน ทัว่ ไป
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สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ค่า
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/งาน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ลงทุน
อุดหนุน เงินนอก
(ไตรมาส)
5.2.5 ส่งเสริมคุณธรรม 5.12 คะแนนเฉลี่ย
3.80
10. โครงการพัฒนา
ไตรมาส 3-4
50,000
และจริยธรรมใน
บรรยากาศจริยธรรมของ
คุณธรรมจริยธรรมของ
สถาบัน
สถาบัน
บุคลากรสถาบัน
5.2.6 สร้างสิ่งแวดล้อม 5.13 คะแนนเฉลี่ยความ
3.80
11. โครงการการบริหาร
ไตรมาส 3-4 20,219,400
ที่ส่งเสริมบรรยากาศ
พึงพอใจของบุคลากรและ
จัดการ (facility
เรียนรู้ และสถานที่ใน นักศึกษาต่อระบบ
management) อาคาร
การทางานให้น่าอยู่
กายภาพของสถาบัน
สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
12. โครงการบริหารจัดการ
1,400,000
ระบบความปลอดภัย

5.2.7 สนับสนุนให้
บุคลากรนา
ประสบการณ์และ
ความรู้ที่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริง

5.14 จานวนงานบริการ
ของหน่วยงานสนับสนุนที่
ลดระยะเวลาให้บริการ
ปรับหรือลดขั้นตอน
หรือการลดใช้เอกสาร
5.15 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อการบริการ
ของหน่วยงานสนับสนุน
5.16 จานวนงานพัฒนาที่
เกิดจากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4

13. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการ
สายสนับสนุนด้วย
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

ไตรมาส 1-4

21,246,424

14. โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อการพัฒนา
บุคลากร

ไตรมาส 3-4

50,000

รวม

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

50,000 รองอธิการบดีฝ่าย ฝ่าย
บริหาร
บริหารงาน
ทั่วไป
20,219,400 ผู้อานวยการ
ฝ่าย
สานักงานสถาบัน บริหารงาน
ทั่วไป
1,400,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
21,246,424 ผู้อานวย
การสานักงาน
สถาบัน

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
สถาบัน

4.00

6

50,000 รองอธิการบดีฝ่าย ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ
ยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพฯ
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สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
G6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ 1. ระดับความสาเร็จในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
วิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
1.1 จานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใหม่ทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่ายนานาชาติ
1.2 จานวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ
1.3 จานวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ
1.4 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายนานาชาติ
1.5 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Inter Professional Education

ค่าเป้าหมาย
2
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีงบประมาณ 2562

ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

2
1
1
50
-

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/งาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ไตรมาส)

G6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ 20101(7)
6.1.1 พัฒนากลไกใน
6.1 จานวนบันทึกข้อตกลง
2
1. โครงการส่งเสริมความ
การสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือใหม่ทางวิชาการ
ร่วมมือเชิงรุกด้านการศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายสากล และวิจัยกับเครือข่าย
วิจัย บริการวิชาการกับ
ในการร่วมมือด้าน
นานาชาติ
ต่างประเทศ
วิชาการ ด้านการวิจัย
6.2 จานวนโครงการ
1
และด้านการบริการ
หลักสูตรอบรมนานาชาติ
วิชาการ
หลักสูตรอบรม Tailor
made
6.3 จานวนงานวิจัย
1
นวัตกรรมที่ร่วมมือกับ
เครือข่ายนานาชาติ
6.4 จานวนผู้รับบริการที่
30
ได้รับประโยชน์จากงาน
บริการวิชาการกับเครือข่าย
นานาชาติ
6.5 จานวนโครงการบริการ
1
วิชาการที่ร่วมมือกับ
เครือข่ายนานาชาติ

งบประมาณ
ดาเนินงาน
600,000

ลงทุน

อุดหนุน

เงินนอก

รวม

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

600,000 ผู้ช่วย
ฝ่าย
อธิการบดีฝ่าย บริหารงาน
วิเทศสัมพันธ์ฯ ทั่วไป

20

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีงบประมาณ 2562

ประกาศใช้ ณ พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรังปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2562)

สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิ รา สภากาชาดไทย STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล
ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

6.1.2 สนับสนุน
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของสถาบันให้ก้าวสู่เวที
ระดับนานาชาติ
6.1.3 สนับสนุนการใช้
เครือข่ายนานาชาติใน
การพัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษา

6.6 จานวนผลงานวิชาการที่
ได้ไปนาเสนอในเวทีระดับ
นานาชาติ

2

2. โครงการสนับสนุนการ
เสนอผลงานวิชาการในเวที
ระดับนานาชาติ

6.7 จานวนนักศึกษา
ต่างชาติลงทะเบียนเรียนหรือ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
6.8 จานวนนักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาจากเครือข่าย
นานาชาติ

10

3. โครงการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนสาหรับ
นักศึกษาต่างประเทศ และ
นักศึกษาแลกเปลีย่ น

50

โครงการ/งาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ไตรมาส)

งบประมาณ
ดาเนินงาน

ลงทุน

อุดหนุน

200,000

ไตรมาส 3-4

เงินนอก

รวม

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

200,000 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารงาน
ฝ่ายวิเทศ
ทัว่ ไป
สัมพันธ์ฯ
20,000

20,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ
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