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สารจากอธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รายงานประจ�ำปี 2561 ฉบับนี้ เป็นผลการด�ำเนินงานในนามสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตามประกาศ
พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560 โดย
เป็นผลการด�ำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2561 โดยได้ด�ำเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
รายงานฉบับนี้ ครอบคลุมการด�ำเนินงานทั้งด้านการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การบริการวิชาการ/
วิชาชีพแก่สังคม การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์และแผน การพัฒนา
บุคลากร วิเทศสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณสารสนเทศและศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง และรางวัล/
เกียรติคุณของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การแสดงบัญชีงบดุล บัญชีท�ำการ และบัญชีรายรับรายจ่าย ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
นอกไปจากนี้ยังได้มีการจัดท�ำแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) แผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2565) และแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 และเป็นปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน ซี่งมี
องค์ประกอบของสภาสถาบันครบถ้วน ตามมาตราที่ 20 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้องค์นายกสภาสถาบัน เสด็จฯ ประชุมสภาสถาบันทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกไปจากนี้ได้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในนามของสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขององค์นายกสภาสถาบัน รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนเป็น
อย่างดีจากสภากาชาดไทย คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ บูรพคณาจารย์ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ตลอดจนขอขอบคุณส�ำหรับความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ของบุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล
ที่ช่วยพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน ทั้งนี้การขับเคลื่อนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยให้มี
ความเข้มแข็ง มั่นคง ให้สมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรสถาบัน รวมพลังเป็น
หนึ่งเดียว ดังค�ำที่ว่า“ STIN TOGETHER” เพื่อให้เป็นสถาบันการพยาบาลฯ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

5

สารบัญ
พระบรมราโชวาท
สภาสถาบัน
สารจากอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
ส่วนน�ำ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์สถาบัน
อัตลักษณ์บัณฑิต
โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
บุคลากรสถาบัน
ด้านการเงินและงบประมาณ

1
3
5
7
8
15
17
18
19
20
22

ผลการด�ำเนินงาน
การประชุมสภาสถาบัน
งานพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ด้านการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้านการประกันคุณภาพ
ด้านยุทธศาสตร์และแผน
ด้านพัฒนาบุคลากร
ด้านวิเทศสัมพันธ์
ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านบรรณสารสนเทศและศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง

37
42
44
51
55
60
66
72
75
84
91
93
97
98

รางวัล / เกียรติคุณของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
คณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
6

STIN : ANNUAL REPORT 2018

101
106
112

คณะกรรมการบริหารสถาบัน

ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อธิการบดี						
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ				
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ		
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา			
คณบดีส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์			
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม			
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล			
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร				
นางสาวอุษณา ตั้งกิตติธารา				
นางสาวบุญชู สอดสี					

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

7

ส่วนน�ำ
8

STIN : ANNUAL REPORT 2018

ประวัติ

ความเป็นมาโดยย่อ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ววิ ฒ
ั นาการมาจากโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยามมาเป็นโรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยสภากาชาดไทย จนถึงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ก�ำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาล
ในประเทศไทย เมือ่ เริม่ เปิดด�ำเนินการโรงเรียนนีข้ นึ้ อยูก่ บั แผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กองพยาบาลทหาร
บกกลาง กระทรวงกลาโหม) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 1 ปี และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียน
ผดุงครรภ์โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษาจึงโอนโรงเรียนพยาบาลไปขึ้นอยู่
กับแผนกรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองหนึ่งในแผนกนี้ ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้า
กองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก คือ หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์
พ.ศ. 2467 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี รับนักศึกษาที่มีความรู้อย่างต�่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะมิชชันนารี
อเมริ กั น ได้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นนางพยาบาลแมคคอร์ มิ ค ที่ เ ชี ย งใหม่ โดยใช้ ห ลั ก สู ต รและข้ อ สอบของโรงเรี ย น
การพยาบาลสภากาชาดสยาม พ.ศ. 2507 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าระดับการศึกษาสากล
เรียกหลักสูตรนี้ว่าประกาศนียบัตรขั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย รับผู้ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ
เทียบเท่าก�ำหนดเวลาเรียน 3 ปีและมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อีก 6 เดือน ในปี พ.ศ. 2511 เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ก�ำหนดเวลาเรียน 1 ปี รับผู้ส�ำเร็จการศึกษาสายสามัญชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 อีกหลักสูตรหนึ่ง
พ.ศ. 2513 เปลีย่ นชือ่ จากเดิมเป็น วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และมีอาจารย์ผอู้ ำ� นวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ
เป็นผูบ้ ริหาร วิทยาลัยพยาบาลฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยให้มมี าตรฐานสูงขึ้น
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ในระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาการศึกษาชัน้ สูงในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2514 ต่อมาวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยได้ปรับเปลีย่ นเป็นหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีก�ำหนดเวลาเรียน 4 ปี ในปี พ.ศ. 2521 ผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
สาขาพยาบาลศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2532 สภากาชาดไทยได้มปี ระกาศสภากาชาดไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2532
ให้วทิ ยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะเป็นส�ำนักหนึง่ ของสภากาชาดไทยพร้อมทัง้ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรบริหารบุคคล
และการบริหารวิชาการ ให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็น
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการใหม่ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน
การวิจยั การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนจัดให้มสี โมสรนักศึกษาขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและส่งเสริมประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา
พ.ศ. 2536 ขยายบทบาทด้านการผลิตบุคลากรพยาบาล โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาล
เฉพาะทาง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์และผู้
ป่วยเอดส์ ก�ำหนดเวลาศึกษาอบรม 4 เดือน และได้ขยายจ�ำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต จากปีละ 170 คน ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2534-2539) มาเป็นปีละ 200 คน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการเพิม่ การผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 นอกจากนี้ยังได้มีการน�ำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและมีการอบรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่
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พ.ศ. 2545 ขยายบทบาทด้านการบริการวิชาการ
ทั้งในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการและการอบรม
ส� ำ หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ ตลอดจนโครงการบริ ก าร
วิชาการด้านวิชาชีพแก่สังคม ในกลุ่มวัยต่างๆ ที่มีปัญหา
การปรับตัวต่อภาวะสุขภาพและผูด้ อ้ ยโอกาส ในรูปแบบ
ที่ ห ลากหลาย ในปี ต ่ อ มาได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
การพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองหน่วยคะแนน
การศึกษาต่อเนือ่ งทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
จ�ำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤต
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น) อนุ
สาขาการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และอนุสาขา
การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
พ.ศ. 2547 วาระที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ดำ� เนิน
การมาครบรอบปีที่ 90 จึงได้ด�ำเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
การศึกษาและการพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นในอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เพื่อเป็นสถาน
ที่ส�ำหรับศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
วิ ช าชี พ การพยาบาลในสั ง กั ด ของสภากาชาดไทย
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของประวัติศาสตร์การพยาบาลใน
ประเทศไทยด้วย
พ.ศ. 2548 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดการศึกษา
โดยใช้ ห ลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาปรับปรุง
มาจากหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2539) เพือ่ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปจั จุบนั หลักสูตรนีไ้ ด้ผา่ นการ
เห็นชอบจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2548
พ.ศ.2549 ขยายการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รการ
พยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยบาดแผล
ออสโตมี แ ละควบคุ ม การขั บ ถ่ า ยไม่ ไ ด้ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล (นอกเวลาราชการ) เพือ่
ตอบสนองความต้องการของสภากาชาดไทยและสังคม
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรออกแบบพิเศษระยะสั้นให้กับ
นักศึกษาพยาบาล Aino University ประเทศญี่ปุ่น
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พ.ศ. 2550 วิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง
โครงสร้ า งและอั ต ราก� ำ ลั ง ตามมติ อ นุ มั ติ ข องคณะ
กรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วันที่ 11 กรกฎาคม
2550 เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพของวิทยาลัย
พยาบาลฯ ตามพันธกิจหลัก รองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สภากาชาดไทยและสังคม มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ภาษาด้วยตนเอง ริเริ่มการน�ำร่องโครงการสหกิจศึกษา
ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใต้ความร่วม
มือกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปีสดุ ท้ายก่อน
จบการศึกษา รวมทั้งเป็นปีที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัล CU-Quality Prize ประจ�ำปี 2550 จ�ำนวน 2 รางวัล
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถาน
ที่เป็นโครงการในพระด�ำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พ.ศ. 2551 วิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบ�ำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) ซึ่ง
เป็นโครงการของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ยังมีหลักสูตรออกแบบพิเศษระยะ
สั้นให้กับนักศึกษาพยาบาลญี่ปุ่น Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing รวมทั้งมี
การจัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาล จ�ำนวน 3 ศูนย์ ในเดือนมิถุนายน 2551 ได้แก่ ศูนย์ศึกษาวิจัยทางการ
พยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์ศึกษาวิจัยทางการ
พยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2553 ขยายการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รการ
พยาบาลเฉพาะทาง อนุ ส าขาการจั ด การความปวด
หลักสูตรการผดุงครรภ์ส�ำหรับพยาบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการพยาบาลของ
นักศึกษาและอาจารย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรม
ทางการพยาบาลส�ำหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ
นอกจากนีย้ งั มีโครงการแลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษา
กับเครือข่ายต่างประเทศ รวม 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญีป่ นุ่
เกาหลี สิงคโปร์ และสวีเดน
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พ.ศ. 2554 มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพ
ในงานสาธารณภัย เพื่อด�ำเนินงานในการเผยแพร่ความ
รูแ้ ละฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพเมือ่ เกิดสาธารณภัย ให้
แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนสร้าง
องค์ความรู้ด้านการพยาบาลสาธารณภัย
พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
พยาบาลศาสตร์ เพือ่ ให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปจั จุบนั เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน และน�ำไปสู่การปรับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกัน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ผ่านการ
เห็นชอบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งผ่านการรับรอง
หลักสูตรจากสภาการพยาบาล
พ.ศ. 2556 ขยายการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
การพยาบาล เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรสาขา
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ ความ
สามารถในการสอนนักศึกษาพยาบาลทีส่ อดรับกับเกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
พ.ศ. 2557 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลฯ มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
เป็นครั้งแรกร่วมกับเครือข่ายกาชาดต่างประเทศ อาทิ ICRC, IFRC, The Japanese Red Cross, Swedish Red
Cross เป็นต้น ในการประชุมเรื่อง The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference
on “Disaster Nursing, Humanitarian Emergency Response, and Nursing Trends.” นอกจากนี้ยังได้เปิด
สอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินวางศิลาฤกษ์ อาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งอาคารหลังนี้มีความสูง 25 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและหอพัก มีก�ำหนดแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2562 นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ ยังได้รับการรับรองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาการ
พยาบาล เป็นระยะเวลาสูงสุดของการรับรองคือ 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2563)
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วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวัน
ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานใน
ก�ำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย โดย
มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เป็นสถาบันเพือ่ จัดการศึกษา วิจยั ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูงด้านการ
พยาบาล ตลอดจนศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และทะนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ด�ำรงไว้ซงึ่ เอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม ซึง่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ประเทศ
พ.ศ. 2560 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้วิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นในสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความต้องการบริการสุขภาพของประชาชน
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งน�ำไปสู่คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
และคงอัตลักษณ์ทสี่ ำ� คัญของกาชาดในการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีมนุษยธรรม เมตตา การุณย์ จิตอาสา และ
มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย โดยค�ำนึงถึงประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
พ.ศ. 2561 สถาบันได้จัดท�ำแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) แผนพัฒนาสถาบัน ระยะ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 และเป็นครั้งแรกที่ได้มี
การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในนามของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม พ.ศ. 2561
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ปรัชญา

“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกสำ�คัญ
ในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์
และเป็นที่พึ่งของสังคม”

ปณิธาน

“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง
เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ และศักยภาพ
ในการทำ�คุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรม
และสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม”

รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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วิสัยทัศน์ 10 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2570)

“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ และนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
(Proactive practitioner) บนพืน้ ฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผูส้ งู อายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565”

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ
และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
3. บริการวิชาการ และวิชาชีพทีม่ งุ่ สร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สงั คม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
ของสังคม
4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสำ�นึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย
และการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำ�รงชีวิต ชุมชน และสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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Society’s Anchor : เป็นที่พึ่งของสังคม

หมายถึง พัฒนาความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ประชาชน และสังคมพหุวัฒนธรรม

Talent Development : นิยมการพัฒนา

หมายถึง พัฒนาตนเอง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างองค์ความรู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสังคม

Integrity for Humanity : ศรัทธามนุษยธรรม
หมายถึง รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม
ซื่อสัตย์ เสียสละ และด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง

Nursing Leaders : ก้าวนำ�ด้านการพยาบาล

หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการดูแลอย่างมืออาชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยร่วมมือกับเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ
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อัตลักษณ์บัณฑิต
STIN (เอสติน)

S

Service Mind :
มีจิตอาสา

T

Talent Development :
พัฒนาก้าวไกล

I

Integrity of Heart :
หัวใจคุณธรรม

N

Nursing Leaders :
นำ�การพยาบาล

หมายถึง จิตทีใ่ ห้ และกระท�ำด้วยความสมัครใจ
ในการดูแลช่วยเหลือผูอ้ นื่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ผูป้ ระสบภัย ประชาชน และสังคมพหุวฒ
ั นธรรม

หมายถึง พัฒนาตนเอง มีความรอบรู้ ก้าวทัน
การเปลีย่ นแปลง และใฝ่เรียนรูต้ ลอดชีวติ

หมายถึง ซือ่ สัตย์ รับผิดชอบ
ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ นพืน้ ฐานมนุษยธรรม
และด�ำรงชีวติ แบบพอเพียง

หมายถึง ปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้มาตรฐานวิชาชีพ
สามารถดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ได้อย่างมืออาชีพ
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โครงสร้างองค์กร และการบริหาร

เมื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้ปรับสถานะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร
และการบริหาร ตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องการจัดตั้งและการแบ่ง
ส่วนงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2560 อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 10
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2559 และสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีส่วนงานตามมาตรา
9 ดังต่อไปนี้ (1) ส�ำนักงานสถาบัน (2) ส�ำนักวิชา (3) ส่วนงานอื่น

บุคลากรสถาบัน
1. จ�ำนวนบุคลากรสถาบัน
1.1 บุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย
1) ผู้บริหาร					
2) ผู้ปฏิบัติงาน			
		
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย
1) ผู้บริหาร					
2) ผู้ปฏิบัติงาน					
3) ลูกจ้างประจ�ำ					

16
55

คน
คน

1
72
32

คน
คน
คน

9.09%
18.18%
31.25%
40.91%
0.57%
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ผูู้บริหารสายวิชาการ
ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ
ผู้บริหารสายสนันสนุนวิชาการ
ผูป้ ฏิบตั งิ านสายสนันสนุนวิชาการ
ลูกจ้างประจ�ำ

2. คุณวุฒิบุคลากรสถาบันสายวิชาการ
จ�ำนวนตามคุณวุฒิ
		 -ปริญญาเอก จ�ำนวน
27
		 -ปริญญาโท จ�ำนวน
43

61.43%

คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

38.57 		
61.43

38.57%

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

จ�ำนวนอาจารย์ตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
- รองศาสตราจารย์
จ�ำนวน		
1
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�ำนวน		
30
- อาจารย์			
จ�ำนวน		
39

คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ		
คิดเป็นร้อยละ		
คิดเป็นร้อยละ 		

1.43
42.86
55.71

1.43%

42.86%
55.71%

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

ข้อมูลหน่วยทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

21

การเงิน

และงบประมาณ
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การเงินและงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 สถาบันการพยาบาลฯ
ได้รับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 จากสภากาชาดไทยมาเป็นทุนตั้งต้น ซึ่งตามมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวก�ำหนดให้สถาบันการพยาบาลฯ จัดท�ำงบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบ
บัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยตามประกาศของสถาบันการพยาบาลฯ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ก�ำหนดให้รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป
อนึ่ง การจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของสถาบันการพยาบาลฯ ได้แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กับวันที่ 30 กันยายน 2560 และผลการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กับ ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ไว้ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 4 ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบบัญชีของสถาบันการพยาบาลฯ ได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินส�ำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของสถาบันการพยาบาลฯ
กราฟรายงานผลเปรียบเทีย บรายรั บ-รายจ าย เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561
จําแนกตามหมวดรายจาย

หนวย : บาท

100,000,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-

งบบุคลากร

ปีงบประมาณ

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบลงทุน

งบด�ำเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

รายรับ

94,761,328.68 38,497,620.75

9,637,023.45

18,905,127.12

รายจ่าย

94,757,628.68 32,695,027.41

1,769,023.45

18,377,127.12
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
2560

หมายเหตุ

2561

4.1
4.2
4.3

393,223,878.22
1,014,002.40
1,052,276.82
395,290,157.44

622,840,383.10
8,340,672.90
1,013,496.80
632,194,552.80

4.4
4.5

46,378,349.73
4,720,790.94
51,099,140.67
446,389,298.11

22,549,994.95
4,084,627.91
26,634,622.86
658,829,175.66

6,982,522.10
1,134,879.00
1,533,904.04
9,651,305.14

34,779,075.32
4,500,000.00
2,062,518.02
899,787.95
42,241,381.29

4,364,771.64
4,364,771.64
14,016,076.78

4,244,771.64
4,244,771.64
46,486,152.93

265,565,142.00
147,051,405.67
19,756,673.66
432,373,221.33
446,389,298.11
-

506,648,070.00
143,560,851.68
(37,865,898.95)
612,343,022.73
658,829,175.66

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้จากการดาเนินการ
เจ้าหนี้สภากาชาดไทย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนเงินทุน
เงินทุนจัดตั้ง
เงินกองทุนและดอกผล
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนเงินทุน
รวมหนี้สินและส่วนของเงินทุน

4.6
4.7

4.8

4.9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ

รายได้
รายได้รับจากสภากาชาดไทย
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการให้บริการทางการศึกษา
รายได้อื่น
รวมรายได้

4.10
4.11

หน่วย : บาท
สาหรับงวดตั้งแต่
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ถึง
30 กันยายน 2561 วันที่ 30 กันยายน 2560
151,094,196.54
28,238,000.00
25,271,607.42
8,788,224.90
8,288,129.07
221,680,157.93

30,183,937.19
7,000,000.00
2,341,114.00
1,381,835.60
3,625,706.35
44,532,593.14

100,442,421.41
8,618,250.34
52,832,168.45
161,892,840.20
59,787,317.73

21,573,059.42
1,526,167.99
59,299,264.68
82,398,492.09
(37,865,898.95)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

4.12
4.13
4.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 24 มิถุนายน 2560
506,499,032.66
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รับโอนจากสภากาชาดไทย
149,037.34
เงินรับบริจาคและรับจัดสรรดอกผลเข้ากองทุนระหว่างงวด
รายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิส่าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560
506,648,070.00

เงินทุนจัดตั้ง

รายได้สูง(ต่า)กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
-

(37,865,898.95)
(37,865,898.95)

เงินกองทุน
และดอกผล
142,281,617.07

1,279,234.61
143,560,851.68

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนเงินทุน
ส่าหรับงวดตั้งแต่วันที 24 มิถุนายน 2560 ถึงวันที 30 กันยายน 2560

149,037.34
1,279,234.61
(37,865,898.95)
612,343,022.73

หน่วย : บาท
รวม
ส่วนเงินทุน
648,780,649.73

รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม 2560
เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี
เงินรับบริจาคและรับจัดสรรดอกผลเข้ากองทุนระหว่างปี
รับจัดสรรจากผลตอบแทนปี 2560 เข้ากองทุนต่าง ๆ
โอนเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก
คืนสภากาชาดไทย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561
(241,082,928.00)
265,565,142.00
265,565,142.00
265,565,142.00

-

506,648,070.00

เงินทุนจัดตั้ง

147,051,405.67
147,051,405.67
147,051,405.67

1,325,808.87
2,164,745.12

เงินกองทุน
และดอกผล
143,560,851.68

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนเงินทุน
ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2561

59,787,317.73
19,756,673.66
19,756,673.66
19,756,673.66

(2,164,745.12)

รายได้สูง(ต่า)กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
(37,865,898.95)

(241,082,928.00)
59,787,317.73
432,373,221.33
432,373,221.33
432,373,221.33

1,325,808.87
-

หน่วย : บาท
รวม
ส่วนเงินทุน
612,343,022.73

ข้อมูลเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2561

หน่วย : บาท
2560

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เงินฝากสภากาชาดไทย
รวม

42,921,946.81
350,301,931.41
393,223,878.22

4,081,952.14
618,758,430.96
622,840,383.10

เงินฝากสภากาชาดไทย ประกอบด้วย
เงินรับบริจาคที่มีวัตถุประสงค์
เงินกองทุนและดอกผล
รายได้จากการจัดสรรเงินดอกผลจากสภากาชาดไทย
รายได้จากการจัดสรรเงินดอกผลกองทุน
เงินประกัน
รายได้รับล่วงหน้านาส่งสภากาชาดไทย
เงินฝากต่าง ๆ
รวม

4,364,771.64
147,040,905.67
4,087,493.47
1,710,079.41
884,143.20
10,500.00
192,204,038.02
350,301,931.41

4,244,771.64
143,560,851.68
2,196,445.12
902,287.95
3,500.00
467,850,574.57
618,758,430.96

2561
70,531.40
943,471.00
1,014,002.40

หน่วย : บาท
2560
310,473.95
8,030,198.95
8,340,672.90

2561
624,302.18
195,116.20
232,858.44
1,052,276.82

หน่วย : บาท
2560
584,702.01
231,237.05
197,557.74
1,013,496.80

หมายเหตุ 4.2 ลูกหนี้อื่น

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
รายได้เงินอุดหนุนจากสภากาชาดไทยค้างรับ
รวม
หมายเหตุ 4.3 วัสดุคงเหลือ

วัสดุสานักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุอื่น
รวม
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ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

ราคาทุน
รับโอน ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2560
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560
ซื้อเพิ่ม
รับบริจาค
โอนงานระหว่างทา
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
รับโอน ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2560
ค่าเสื่อมราคาประจาปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560
ค่าเสื่อมราคาประจาปี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ที่ดิน

17,982,845.93

3,429,067.47

-

-

1,364,354.68

2,335,272.80

10,387,818.68
280,030.52
10,667,849.20
970,918.12
11,638,767.32

136,673.60
136,673.60

-

ยานพาหนะ
13,003,122.00
13,003,122.00
13,003,122.00

อาคาร
3,565,741.07
3,565,741.07

17,982,845.93
17,982,845.93

หมายเหตุ 4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3,243,328.00
5,480,286.52

10,999,080.37
623,804.16
(539,803.70)
11,083,080.83
4,058,386.48
15,141,467.31

13,462,561.47
1,403,673.06
(539,825.70)
14,326,408.83
722,785.00
5,572,560.00
20,621,753.83

คอมพิวเตอร์

9,777,794.15
18,121,795.13

9,961,286.36
342,176.75
10,303,463.11
2,282,095.17
12,585,558.28

19,046,457.26
1,034,800.00
20,081,257.26
7,501,951.15
3,124,145.00
30,707,353.41

ครุภัณฑ์อื่น

-

7,193,600.00

-

7,193,600.00
7,193,600.00
3,530,400.00
(10,724,000.00)
-

งานระหว่างทา

46,378,349.73

22,549,994.95

31,348,185.41
1,246,011.43
(539,803.70)
32,054,393.14
7,448,073.37
39,502,466.51

52,705,740.73
2,438,473.06
(539,825.70)
54,604,388.09
11,755,136.15
21,548,587.00
(2,027,295.00)
85,880,816.24

หน่วย : บาท
รวม

หมายเหตุ 4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ในงวดปี 2561 สถาบันได้รับบริจาคที่ดิน จานวน 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากมูลนิธิบุญชื่น
บุญชุบรามโกมุท มีรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน
แปลงที่

โฉนด
เลขที่

1

14276

2

182554
รวม

อาคาร

เนื้อที่ ราคาประเมินและ
(ตารางวา) ค่าใช้จ่าย (บาท)
383

44

ประเภท

จานวน
(หลัง)

ราคา (บาท)

15,878,060.85 บ้านพักอาศัย หลังที่ 1
ตึกสองชั้น

1

3,133,508.81

บ้านพักอาศัย หลังที่ 2
ตึกชั้นเดียว

1

258,206.72

2,104,785.08 บ้านพักอาศัย หลังที่ 3
ตึกสองชั้น

1

174,025.54

3

3,565,741.07

17,982,845.93

ทั้ งนี้ ส ถาบั น ในฐานะผู้ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น ที่ ได้ รั บ บริ จ าคดั ง กล่ าว ได้ จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
เรื่ อ งสิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น (ไม่ มี ค่ า ตอบแทน) ลงวั น ที่ 6 กั น ยายน 2561 กั บ นางสาวชุ ม ศรี พิ ชั ย รั ฐ และ
นางสาวประไพศรี นิ ล ประยู ร ในฐานะผู้ ท รงสิ ท ธิ เก็ บ กิ น โดยสถาบั น ได้ ยิ น ยอมให้ ผู้ ท รงสิ ท ธิ เก็ บ กิ น
มีสิทธิใช้ประโยชน์ ในที่ดิน แปลงดังกล่าวได้โดยมีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดทาบันทึกข้อตกลง
โดยไม่มคี ่าตอบแทน
น อกจากนี้ สถาบั น มี การโอน งาน ระห ว่ า งท าแล้ ว เสร็ จ จ าน วน 10,724,000.00 บ าท
ขึ้ น เป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ านวน 5,572,560.00 บาท ครุ ภั ณ ฑ์ อื่ น จ านวน 3,124,145.00 บาท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จานวน 1,740,000.00 บาท และครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ จานวน 287,295.00 บาท
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หมายเหตุ 4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : บาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560
ซื้อเพิ่ม
รับโอนจากงานระหว่างทา
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560
ค่าตัดจาหน่ายประจาปี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

7,554,891.71
66,340.00
1,740,000.00
9,361,231.71
3,470,263.80
1,170,176.97
4,640,440.77
4,720,790.94
4,084,627.91

หมายเหตุ 4.6 เงินรับฝากระยะสั้น

บริจาค

เงินฝากธนาคารรอการตรวจสอบ
เงินรับฝากเพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รับบริจาค
รวม

2561
1,134,879.00

หน่วย : บาท
2560
1,162,518.02

1,134,879.00

900,000.00
2,062,518.02

2561
10,500.00
701,413.20
800,500.00
21,490.84
1,533,904.04

หน่วย : บาท
2560
3,500.00
302,287.95
594,000.00
899,787.95

หมายเหตุ 4.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้า
เงินประกัน
เงินค้าประกันนักศึกษา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
รวม
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หมายเหตุ 4.8 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

เงินฝาก
- เพื่อโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ชุมชนแออัดคลองเตย
- เพื่อโครงการจัดทาพิพิธภัณฑ์
การศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560

รับบริจาค
ระหว่างงวด

เบิกใช้จา่ ย
ระหว่างงวด

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

744,771.64

120,000.00

-

864,771.64

3,500,000.00
4,244,771.64

120,000.00

-

3,500,000.00
4,364,771.64

หมายเหตุ 4.9 เงินกองทุนและดอกผล
ชื่อกองทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กองทุนเพื่อบารุงกิจการทั่วไป
กองทุนเพื่อใช้จ่ายในกิจการหลัก
กองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรและคุณภาพ
กองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
กองทุนเพื่อบารุงกิจการทั่วไป
กองทุนเพื่อใช้จ่ายในกิจการหลัก
กองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรและคุณภาพ
กองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

รวม

กองทุนทั่วไป

หน่วย : บาท
รวม

กองทุนเฉพาะ

ดอกผลกองทุน

-

32,325,837.73
5,095,017.29
782,646.79
622,374.31
38,825,876.12

20,261,002.75
21,347,975.00
338,225.28
715,256.92
42,662,459.95

52,586,840.48
90,531,836.10
1,207,030.85
2,725,698.24
147,051,405.67

-

32,259,061.48
5,084,492.41
781,030.06
601,116.20
38,725,700.15

19,566,083.30
19,938,969.90
319,548.26
673,113.37
40,497,714.83

51,825,144.78
87,919,677.24
1,186,559.12
2,629,470.54
143,560,851.68

64,088,843.81
86,158.78
1,388,067.01
65,563,069.60

62,896,214.93
85,980.80
1,355,240.97
64,337,436.70

หมายเหตุ 4.10 รายได้จากการให้บริการทางการศึกษา

รายได้จากการให้บริการทางการศึกษา งานวิจัย
และงานวิชาการ
รายได้เงินบารุง
รวม
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2561
8,700,224.90
88,000.00
8,788,224.90

หน่วย : บาท
สาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 24 มิ.ย. 2560
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560
1,368,335.60
13,500.00
1,381,835.60

หมายเหตุ 4.11 รายได้อื่น

รายได้จากการจัดสรรเงินดอกผลจากสภากาชาดไทย
รายได้จากการจัดสรรเงินดอกผลกองทุน
รายได้ค่าปรับ
รายได้อื่น
รวม

2561
4,087,493.47
1,710,079.41
1,341,479.30
1,149,076.89
8,288,129.07

หน่วย : บาท
สาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 24 มิ.ย. 2560
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560
-

2,196,445.12
303,525.00
1,125,736.23
3,625,706.35

หมายเหตุ 4.12 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง
เงินประจาตาแหน่ง และเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และครอบครัว
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวม

2561
85,154,175.36
11,358,336.53
1,809,240.00
112,418.75
1,817,200.77
191,050.00
100,442,421.41

หน่วย : บาท
สาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 24 มิ.ย. 2560
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560
17,499,231.20
2,523,027.22
1,521,040.00
29,761.00
21,573,059.42

2561
136,673.60
970,918.12
4,058,386.48
2,282,095.17
1,170,176.97
8,618,250.34

หน่วย : บาท
สาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 24 มิ.ย. 2560
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560
280,030.52
623,804.16
342,176.75
280,156.56
1,526,167.99

หมายเหตุ 4.13 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

ค่าเสื่อมราคา – อาคาร
ค่าเสื่อมราคา – ยานพาหนะ
ค่าเสื่อมราคา – คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา – ครุภัณฑ์อื่น
ค่าตัดจาหน่าย – โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
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หมายเหตุ 4.14 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

เงินอุดหนุนในการสร้างอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา
ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวม

2561

30,279,503.02
19,580,177.12
1,447,202.55
861,593.00
372,729.33
79,319.04
211,644.39
52,832,168.45

หน่วย : บาท
สาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 24 มิ.ย. 2560
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560
43,406,534.00
9,281,574.37
5,781,861.63
294,584.28
276,500.00
30,646.00
10,220.92
22.00
217,321.48
59,299,264.68

หมายเหตุ 5.1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
งบบุคลากร

94,761,328.68

งบดาเนินงาน

38,497,620.75
255,971,223.45

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

18,905,127.12
408,135,300.00

ยอดคงเหลือ
ก่อหนี้ผูกพัน
-

เบิกจ่าย

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

94,757,628.68

3,700.00

2,579,207.91

32,695,027.41

3,223,385.43

7,868,000.00

206,538,447.45

41,564,776.00

18,377,127.12

528,000.00

352,368,230.66

45,319,861.43

10,447,207.91

เงิน งบประมาณ - งบลงทุน บางส่วนเป็น การแสดงข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน งบประมาณการก่อสร้าง
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ของสถาบัน แต่บันทึกบัญชีที่สภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ก่อหนี้ผูกพัน
- เบิกจ่าย
- คงเหลือ
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246,334,200.00
204,769,424.00
41,564,776.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 สถาบั น ได้ ด าเนิ น การกั น เงิ น ไว้ เบิ ก เหลื่ อ มปี ตามระเบี ย บสถาบั น
การพยาบาลศรี ส วริ นทิ รา สภากาชาดไทยว่าด้ว ยการบริห ารการเงินของสถาบัน การพยาบาลศรีส วริน ทิรา
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 โดยก่อหนี้ผูกพันแล้วมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ 2561
ค่าจ้างซ่อมแซมผนังและทาสีผนังอาคารพระบรมคุณ
1,046,507.46
ค่าจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับอนาคต
7,868,000.00
ค่าจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมผนังอาคารและพื้นผิว
35,000.00
ค่าเช่าห้องพัก
1,272,000.00
ค่าจ้างบริการจัดทาระบบเงินเดือน (Payroll)
225,700.45
รวม
10,447,207.91
หมายเหตุ 5.2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณสาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
รับโอนงบประมาณ
ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2560
งบบุคลากร

33,814,871.59

งบดาเนินงาน

16,315,949.30

งบลงทุน

15,145,603.76

งบเงินอุดหนุน
รวม

7,045,307.25
72,321,731.90

ยอดคงเหลือ
ก่อหนี้ผูกพัน
5,749,400.00
5,749,400.00

เบิกจ่าย

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

19,277,523.10

14,537,348.49

5,102,768.32

11,213,180.98

1,216,612.00

8,179,591.76

5,384,069.94

1,661,237.31

30,980,973.36

35,591,358.54

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สถาบันได้ดาเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามระเบียบสภากาชาดไทย
ว่าด้วย การเงินของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยก่อหนี้ผูกพันแล้วมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ 2558
ค่าจ้างพัฒนาศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ICT
1,790,400.00
ปีงบประมาณ 2560
ค่าจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด
1,099,000.00
ค่าจ้างปรับปรุงระบบเครื่องยนต์สูบน้าดับเพลิง อาคารพระบรมคุณ
1,700,000.00
จัดซื้อหุน่ และอุปกรณ์ฝึกทักษะพยาบาล
1,160,000.00
รวม
5,749,400.00
ทั้งนี้ ในงวดปี 2561 เงินงบประมาณกันไว้เบิก เหลื่อ มปี ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 จานวน
5,749,400.00 บาท สถาบันได้ดาเนินการเบิกจ่ายแล้วทั้งจานวน
หมายเหตุ 6. วันที่อนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการบริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อนุมัติงบการเงินสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของสถาบัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
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ผลการด�ำเนินงาน
• การประชุมสภาสถาบัน •

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครัง้ ที่ 12-16 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้พจิ ารณาและมีมติในเรือ่ งส�ำคัญๆ ดังนี้

1. หลักสูตร/การศึกษาอบรม

1.1 การอนุมตั หิ ลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณภัย
1.2 รับทราบผลการด�ำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) ประจ�ำปีการศึกษา 2560
1.3 การอนุมตั ปิ ระกาศนียบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจ�ำปี 2561
		 สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤต (ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ) จ�ำนวน 40 คน และสาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยบาดแผล
		 ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ จ�ำนวน 24 คน
1.4 การอนุมตั ปิ ระกาศนียบัตรแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจ�ำปี 2561
		 สาขาการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ก ารบ� ำ บั ด ทดแทนไต (การล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง) จ� ำ นวน 21 คน
		 และสาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง จ�ำนวน 27 คน
1.5 การอนุมัติบัญชีรายชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
		 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จ�ำนวน 29 ราย
2. การสร้างเครือข่าย
ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลีย่ นบุคลากร นักศึกษา ฉบับที่ 3 ระหว่างสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งเมืองเล่อซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. การแต่งตัง้ คณะกรรมการโดยสภาสถาบัน
3.1 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล
3.2 กรรมการสภาวิชาการ จ�ำนวน 1 คน แทนกรรมการทีข่ อลาออก
4. การโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ นางสาววรุณยุพา รอยกุลเจริญ
ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
5. การแต่งตัง้ รองอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จ�ำนวน 5 ราย ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปีย่ มศักดิ์
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์
รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา
4. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
5. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
รองอธิการบดีฝา่ ยยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
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6. การแต่งตั้งคณะกรรมการโดยสภาสถาบัน

		 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ จ�ำนวน 2 คน แทนกรรมการที่ขอลาออกเนื่องจากได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

7. การแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ จ�ำนวน 3 ราย ได้แก่
		
		
		

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจิตร จันทร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธ�ำรง

8. การพิจารณานโยบาย
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8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

รับทราบผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2561
รับทราบผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ปีงบประมาณ 2561
เห็นชอบแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565)
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561-2565
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561-2565
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาล พ.ศ. 2561-2565
เห็นชอบแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2562
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9. การเงินและงบประมาณ
		 9.1
		 9.2
		 9.3
			
		 9.4
		 9.5
			

อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2562
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
อนุมตั กิ ารด�ำเนินการตามขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้างของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อนุมัติค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
อนุมัติให้ใช้นโยบายบัญชีแบบเดียวกับของสภากาชาดไทยในการจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปีต่อไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

10. การออกข้อบังคับ/ระเบียบ
		 10.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณา
			
		 10.2
			
		 10.3
			
		 10.4
			
			
		 10.5
			
		 10.6
			

แต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ระเบี ย บสถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561
ระเบี ย บสถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561
ระเบี ย บสถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และระยะเวลาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณบดี หรื อ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์
หรือผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561
ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารการเงินของ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำในสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

11. การก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

		 อนุมัติการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลังคาบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ทั้งด้าน
ทิศใต้และทิศเหนือ ตามแนวทางเลือกที่ 2 ทั้งนี้ บริษัทอาคาร 33 จ�ำกัด ยินดีด�ำเนินการโดยไม่คิดเป็นงานเพิ่ม
ในการประชุมสภาสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 12 วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 16 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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• พิธีพระราชทานปริญญาบัตร •
เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
แทนพระองค์ไปยังห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ประจ�ำปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 188 คน
นับเป็นครั้งแรกที่มีการรับปริญญาบัตรในนามสถาบัน
ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ติ น ความว่า “วิชาชีพพยาบาลนัน้ เป็นวิชาชีพ
ที่มีความส�ำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
อย่างใกล้ชดิ ผูป้ ระกอบวิชาชีพนีจ้ งึ ต้องมีทงั้ ความรูใ้ นหลักวิชา และสามารถน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ผู้รับบริการ ครอบครัว และชุมชน ทั้งจะต้องมีคุณธรรม คือความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูง จึงจะ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีผลดีและมีประสิทธิภาพ บัณฑิตทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ เชื่อว่าแต่ละ
คนย่อมมีความหวังตั้งใจที่จะเป็นพยาบาลที่ดี จึงขอให้ทุกคนหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่
จะประกอบวิชาชีพพยาบาล พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ของสภากาชาดไทย และอัตลักษณ์
บัณฑิตของสถาบันไว้ตลอดไป”
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ผลการด�ำเนินงาน
• ด้านการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ •
1. ด้านการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์
ดังนี้

ในปีการศึกษา 2561 สถาบันการพยาบาลฯ มีผลการด�ำเนินงานด้านการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์

1.1 ระดับปริญญาบัณฑิต

		 1.1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผ่านการ
รับรองจากสภาการพยาบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีนกั ศึกษาใหม่ จ�ำนวน
210 คน มีนักศึกษารวมทั้งหมด จ�ำนวน 813 คน และนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 188 คน โดยบัณฑิต
พยาบาลสอบผ่านทุกรายวิชาของการสอบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการ
พยาบาลในปีแรก เฉลี่ย 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558–2560) คิดเป็นร้อยละ 88.00
		 1.1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบในการก�ำกับดูแล
การบริหารหลักสูตรในการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ และการจัดสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการก�ำหนดทิศทางการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันการพยาบาลฯ โดยน� ำ ไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี วามสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีอัตลักษณ์บัณฑิต และ
สอดคล้องกับความต้องการของสภากาชาดไทยและสังคม นอกจากนี้
ยังมีการประเมินการน�ำหลักสูตรไปใช้ทกุ ปีเพือ่ ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะและมีอัตลักษณ์บัณฑิตซึ่งตอบ
สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของสังคม รวม
ทัง้ จัดการประชุม อบรม ศึกษาดูงานทางด้านการจัดการเรียนการสอน
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สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561

		 1.1.3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมุง่ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
และให้ผู้เรียนมีความรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
			 1) การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตด้วยการมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
		
2) การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA , OBE and
Constructive Alignment เมื่อวันที่ 12 – 13 และ 24 กรกฎาคม 2561

สัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
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การอบรม เรื่อง AUN-QA,OBE and Constructive Alignment เมื่อวันที่ 12–13 และ 24 กรกฎาคม 2561

		 3) การจัดหาสื่อการเรียนรู้ จัดซื้อหุ่นและอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาล ได้แก่ กล่องแสดงผล
การฝึ กปฏิ บั ติฟื้น คืน ชีพขั้น พื้น ฐานในผู้ใหญ่ เครื่ อ งพ่ น ยาในเด็ ก ผ่ า นกรวย เครื่ องให้ สารละลายทาง
หลอดเลือดด�ำ (Infusion Pump) เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เฝือกดามหลังและสะโพก เฝือกดามคอ
Soft Collar ชนิดปรับได้ Model ฟันส�ำหรับสาธิต Mouth care และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อวิดีทัศน์
		

4) การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

			
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การดูดเสมหะในหลอดคอ
			 • สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรือ่ ง การให้อาหารสายยางด้วยเครือ่ ง Syringe pump
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การห่อตัวแบบ mummy restraint
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง เช็ดตัวลดไข้และวัดอุณหภูมิ
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สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
			 • สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การอาบน�้ำทารกแรกเกิด
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การตรวจรก
			
สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
			 • สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรือ่ ง Intravenous therapy and Blood transfusion
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การให้สารอาหารทางสายยาง
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การอุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การก�ำจัดของมีคม
			
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
			 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชา การพยาบาลผู้ใหญ่
			 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ
			 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การตรวจร่างกายวัยผู้ใหญ่
			
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
			 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน
			
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
			 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชา ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชา ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
			 • สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การตรวจสภาพจิต
				 (Mental status examination)
		 5) การพัฒนา Website STIN E-Learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล
: www.elearning.stin.ac.th ได้รวบรวมสือ่ การสอนและเผยแพร่ผา่ นทาง STIN E-Learning ของสถาบัน ดังนี้
			
			
			
			
			
			
			

• สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จ�ำนวน 4 เรื่อง
• สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ จ�ำนวน 12 เรื่อง
• สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล จ�ำนวน 10 เรื่อง
• สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ�ำนวน 38 เรื่อง
• สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน จ�ำนวน 175 เรื่อง
• สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จ�ำนวน 23 เรื่อง
• หน่วยจัดการศึกษา จ�ำนวน 12 เรื่อง
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1.2 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
		 สถาบันเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ในปี
การศึกษา 2561 ได้เปิดอบรม จ�ำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�ำบัดทดแทนไต (การล้าง
ไตทางช่องท้อง) จ�ำนวน 21 คน สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จ�ำนวน 27 คน สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) จ�ำนวน 40 คน สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและการควบคุมการ
ขับถ่ายไม่ได้ จ�ำนวน 24 คน สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จ�ำนวน 10 คน และสาขา
การพยาบาลผู้สูงอายุ จ�ำนวน 20 คน และมีการด�ำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในสาขาอื่นๆ ดังนี้

สาขาวิชา

การด�ำเนินงาน

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
การพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�ำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ได้รับการรับรองจาก
สภาการพยาบาล

การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลสาธารณภัย

อยู่ระหว่างการขอรับรองหลักสูตร
จากสภาการพยาบาล

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
การพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�ำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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เปิดการอบรม
ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

คณะผู้สอนและผู้เข้าอบรมสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบ�ำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)

คณะผู้สอนและผู้เข้าอบรมสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คณะผู้สอนและผู้เข้าอบรมสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

คณะผู้สอนและผู้เข้าอบรมสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
บาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
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1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
		 สถาบันเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของสภากาชาดไทย
เป็นหลัก โดยผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และเน้นการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการทั้งในสถาน
พยาบาลและชุมชน ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในปี
การศึกษา 2560 มีนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ�ำนวน 76 คน

ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
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ผลการด�ำเนินงาน
• ด้านการวิจัยและนวัตกรรม •
การวิจยั เปน พันธกิจหลักดา นหนึง่ ของสถาบันการพยาบาลฯ ควบคูไ ปกับพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต โดยเปน
ฐานในการเรียนการสอน การสรางองคความรู/บุกเบิกความรู ใหม ประยุกต พัฒนา และปรับเปลี่ยน เพื่อพัฒนา
สังคมไทยไปสูก ารพึง่ พาตนเองอยา งยัง่ ยืนในประชาคมโลก สถาบันการพยาบาลฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
วิจัยมาโดยตลอด จึงสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้โดยการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ตลอดจนการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 1 เรื่อง มีดังนี้
ล�ำดับ
1

นักวิจัย
Nantaga Sawasdipanich*
Supa Puektes*
Supaporn Wannasuntad
Ankana Sriyaporn
Chulepon Chawmathagit
Jirapa Sintunava
Gamjad Paungsawad

ชื่อเรื่อง
Development of
healthcare facility
Standards for
Thai female inmates

วารสาร
International
Journal of
Prisoner health
Vol.14 No.9,2018.
p. 163-174

2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 3 เรื่อง มีดังนี้
ล�ำดับ
1

นักวิจัย
อุษา วงศ์พินิจ*
พรพิมล อาภาสสกุล*

ชื่อเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบัติในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

วารสาร
วารสารพยาบาล
สภากาชาดไทย ปีที่ 11
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
หน้า 68-84

2

เนตดา วงศ์ทองมานะ*
ศิริยุพา นันสุนานนท์

วารสารพยาบาล
สภากาชาดไทย ปีที่ 11
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 61
หน้า 85-96

3

ปัญจพาณ์ สุขโข*
ก�ำไลรัตน์ เย็นสุจิตร*
พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ*
นันทิยา แสงทรงฤทธิ์*
ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์

ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะ
ต่อภาวะซึมเศร้าและการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในกรุงเทพมหานคร
ผลของโปรแกรมการเตรียมพร้อม
รับแผ่นดินไหวต่อความรู้และการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว
ของบุคลากรสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วารสารพยาบาลทหารบก
ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ
พ.ค.-ส.ค. 61 หน้า 70-79

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

51

3. สถาบันสนับสนุนทุนการวิจัยและส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
รวมทั้งสนับสนุนทุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ปีงบประมาณ 2561 มีดังนี้
		 3.1 ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน จ�ำนวน 5 โครงการ
ล�ำดับ
1

ผู้วิจัย
อุษา วงศ์พินิจ*
พรพิมล อาภาสสกุล*

ชื่อเรื่อง
ผลของการใช้ Breastfeeding Support
Package” ต่อความสามารถในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสตรีหลังคลอด

จ�ำนวนเงิน
62,000.00 บาท

2

ปัญจพาณ์ สุขโข*
วรุณยุพา รอยกุลเจริญ*
พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ*
เครือวัลย์ ศรียารัตน์*
สุวิทย์ โคสุวรรณ

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว
ของโรงเรียนระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยง
จังหวัดเชียงราย : การศึกษาน�ำร่อง

451,840.00 บาท

3

เอมปภา ปรีชาธีรศาสตร์*
พรนภา นาคโนนหัน*
ปิ่น ศรีประจิตติชัย

การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยง
ก่อนผ่าตัดต่อการเกิดสับสนเฉียบพลัน
หลังผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุ

55,000.00 บาท

4

ปณิชา บุญสวัสดิ์*
เดือนทิพย์ เขษมโอภาส*
วิไลพร สิงหถนัดกิจ*
ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

ประสบการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โดยใช้ภูมิปัญญาไทย

100,000.00 บาท

5

สมพิศ ใยสุ่น*
พรทิพย์ ชีวะพัฒน์*
โบว์ชมพู บุตรแสงดี*

รูปแบบการพัฒนาการก�ำกับตนเองใน
การฝึกทักษะปฏิบัติก่อนการเรียน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
และผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

22,500.00 บาท

		
ล�ำดับ
1

2
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3.2 ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน จ�ำนวน 2 โครงการ
ผู้วิจัย
โบว์ชมพู บุตรแสงดี*
ชลดา จันทร์ขาว*

ชื่อเรื่อง
จ�ำนวนเงิน
ผลของการใช้แอปพลิเคชั่นในการส่งเสริมการรับรู้ 358,000.00 บาท
สมรรถนะแห่งตนในการคลอดต่อการเผชิญความ
เจ็บปวดระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การ
คลอดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก

ปรียารัตน์ รัตนวิบูลย์* ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการสร้ า งเสริ ม พลั ง 196,000.00 บาท
ศุภาว์ เผือกเทศ*
อ�ำนาจร่วมกับการให้ความรูผ้ า่ นสือ่ อินโฟกราฟิกต่อ
การตัดสินใจคุมก�ำเนิดโดยการฝังยาคุมก�ำเนิด เพือ่
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้ำในวัยรุ่น
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		 3.3 ทุนสนับสนุนที่เป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ กับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน 1 โครงการ
ล�ำดับ
ผู้วิจัย
ชื่อเรื่อง
จ�ำนวนเงิน
1
ธิดารัตน์ วศะรงรอง*
ชุดโครงการวิจัยพัฒนาและ
330.000.00 บาท
ศิริจิตร จันทร
ทดสอบประสิทธิภาพของ
(ทุนสนับสนุนจากสถาบันการพยาบาลฯ)
นันทกา สวัสดิพานิช* นวัตกรรมหุ่นฝึกทักษะพื้นฐาน
330,000.00 บาท
กิตติพล ชิตสกุล
ทางการพยาบาล
(ทุนสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยี
ศุภกร สุวรรณ
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
		

3.4 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย จ�ำนวน 7 เรื่อง

ล�ำดับ
1

ผู้วิจัย
ชญาภรณ์ ตีวารี*

ชื่อเรื่อง
จ�ำนวนเงิน
A Study of Environmental Hazards Causing 4,500.00 บาท
Unintentional Injuries in Bangkok Metropolitan Area Day Care Centers

2

ศธัญญา ธิติศักดิ์*
ศิริจิตร จันทร

ปัจจัยท�ำนายความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่
ของสมาชิกครอบครัวผู้สูบบุหรี่

3

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน การวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรค
ดวงกมล วัตราดุลย์*
หลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน : มุมมองของ
นวรัตน์ สุทธิพงศ์
ผู้ป่วยสูงอายุโรคหัวใจขาดเลือดและญาติผู้ดูแล

7,000.00 บาท

4

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างความรู้
ดวงกมล วัตราดุลย์*
ด้วยตนเอง ด้านการพยาบาลโรคหัวใจ
อุบล ชุ่มจินดา
และหลอดเลือดในพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
วารี วณิชปัญจพล
นวรัตน์ สุทธิพงศ์

7,000.00 บาท

5

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน ปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อ
ดวงกมล วัตราดุลย์*
ของเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจ
ลัดดาวัลย์ เตชางกูร
นวลใย พิศชาติ

7,000.00 บาท

6

ประภาพร จินันทุยา*
อัญชลี ชูติธร*

3,500.00 บาท

7

ธิราภรณ์ จันทร์ดา
ระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง : บริบทภาค 4,500.00 บาท
จอนผะจง เพ็งจาด*
กลาง
บัวหลวง ส�ำแดงฤทธิ์
อัจฉรียา ปทุมวัน
สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
ประคอง อินทรสมบัติ
ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์

ปัจจัยท�ำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุ
มะเร็งทางเดินอาหารระยะก่อนผ่าตัด

4,500.00 บาท
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4. งานนวัตกรรม สถาบันได้รับสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ “กระเป๋าสุขใจ” ออกแบบโดย อาจารย์ศิริจิตร จันทร
และนางสาวปิงกี้ มอลยา

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
		 5.1 ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน จ�ำนวน 5 โครงการ
			
			
			
			
			

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย/นวัตกรรม
2) โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
3) โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน/มาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยในคลินิกที่ดี
4) โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
5) โครงการสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการหรือการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วันที่ 8-10 มกราคม 2561

กิจกรรมก้าวคนละก้าว วันที่ 9 มกราคม 2561
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ผลการด�ำเนินงาน
• ด้านบริการวิชาการ / วิชาชีพ •
สถาบันการพยาบาลฯ ด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม จ�ำนวนมากและหลากหลายกลุ่มเป้า
หมาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ การให้บริการแก่ประชาชนทัว่ ไปและกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผูต้ อ้ งขัง ในพระด�ำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา สถาบันสนองพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด�ำเนินการจัดอบรมให้ความรู้

แก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ตามหลักสูตร “ตั้งครรภ์คุณภาพ” ในทัณฑสถานหญิง 2 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง
และทัณฑสถานหญิงธนบุรีปีละ 2 รุ่น จากการด�ำเนินงานโครงการอบรมพบว่า ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ใน
การดูแลตนเองขณะตัง้ ครรภ์และทารกในครรภ์เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการอบรมหลักสูตร “สร้างคนดีเริม่
ที่ขวบปีแรก” แก่ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาและพี่เลี้ยงอาสาสมัครในการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง พบว่าผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้มีการประเมินพัฒนาการและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กติดผูต้ อ้ งขังในทัณฑสถานหญิงทัง้ สองแห่ง รวมทัง้ ได้เป็นทีป่ รึกษาอย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับการจัดสถาน
ที่เลี้ยงเด็ก การจัดอาหารเสริมส�ำหรับผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็ก การจัดซื้อของเล่นส�ำหรับเด็ก

2. การจัดประชุมวิชาการ/การอบรม เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสาขาพยาบาลศาสตร์

		 2.1 การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Challenges in Palliative Nursing เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 131 คน

		 2.2 การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0
เมื่อวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 36 คน
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		 2.3 การจัดประชุมวิชาการ เรือ่ ง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร
เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 42 คน

		 2.4 การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Highlights in Neonatal and Pediatric Respiratory Care เมื่อ
วันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

3. การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่

		3.1 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแออัดคลองเตย คณะกรรมการบริหารศูนย์สุขภาพผู้สูง
อายุชุมชนแออัดคลองเตยร่วมกับนักศึกษาพยาบาล คณะอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนล๊อค 4-5-6 ชุมชน 70 ไร่
และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันพัฒนาการให้บริการดูแลด้านสุขภาพผูส้ งู อายุทกุ กลุม่ โดยการให้ความรูก้ บั ผูส้ งู อายุและ
ครอบครัว เพือ่ ดูแลตนเองและดูแลผูส้ งู อายุในเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบือ้ งต้น และ
การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ มีการให้บริการการพยาบาลแก่ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาทั้งกลุ่มติดเตียงและติดบ้าน นอกจาก
นี้ ยังมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพกับชุมชน ได้แก่ การจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ การจัดงานขึ้นปีใหม่
และงานวันเด็ก โดยมีหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
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		 ในปี 2561 มีผู้สูงอายและครอบครัวได้รับบริการที่บ้านและพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและดูแล
ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 48 ครอบครัว และมีผู้ได้รับบริการการดูแลสุขภาพในโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศาลา
ประชาคม ล๊อค 4-5-6 จ�ำนวน 290 คน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และ
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
		 3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุอย่างรอบด้าน ศูนย์ฝกึ อบรมงานด้านผูส้ งู อายุ สภากาชาดไทย
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด�ำเนินการจัด
2 กิจกรรม คือ อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และอบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผลการด�ำเนินงานพบว่า ผู้
สูงอายุ จ�ำนวน 100 คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน มีความรู้ในการดูแลตนเองส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากและอาสาสมัคร จ�ำนวน 30 คน มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาก

4. การบริการวิชาการในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง

		4.1 โครงการให้ค�ำปรึกษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่คลินกิ ภูมิคุ้มกัน ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์รายใหม่และผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายเก่าที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยให้
ค�ำปรึกษาแบบองค์รวม ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและวิธีการดูแลตนเอง
การสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยให้มีความสามารถในการดูแลตนเอง เช่น การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและ
สม�ำ่ เสมอ การสร้างเสริมสุขภาพตนเอง นอกจากนี้ ยังให้การดูแลและช่วยเหลือ การจัดหางาน การส่งต่อการรักษา
เพื่อไปใช้สิทธิรักษาที่สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน ผลการด�ำเนินงานในปี 2561 ได้ให้ค�ำปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่
ผู้ป่วย จ�ำนวน 27 ราย เป็นเพศชาย 12 ราย เพศหญิง 15 ราย อายุระหว่าง 35-65 ปี รับประทานยาต้านไวรัส
ทุกราย เป็นผู้ป่วยมาใช้บริการครั้งแรกที่คลินิกภูมิคุ้มกัน 2 ราย ติดตามประเมินผลการรักษาและการให้ค�ำปรึกษา
ทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 4 ครั้ง
		4.2 โครงการจิตอาสานักศึกษาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จัดกิจกรรมจิตอาสาโดย
มีนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ได้แก่ โครงการจิตอาสาร่วมกับองค์กรฟิวเจอร์ กรุ๊ป ประธานชุมชน
มีนบุรี ที่โรงเรียนบ้านเกาะ เขตมีนบุรี โดยมีอาจารย์พยาบาล 4 คน และนักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 50 คน จัด
กิจกรรมให้ความรูใ้ นการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี การให้ความรูด้ า้ นการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง การจัดกิจกรรม
ตอบค�ำถามสุขภาพ การเล่นละครสอนเยาวชนเรือ่ งการปฏิเสธ และจัดกิจกรรมเยีย่ มให้กำ� ลังใจแก่เด็กและเยาวชน
โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 500 คน และจัดกิจกรรมที่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลใน
พระอุปถัมภ์ฯ (บ้านเมอร์ซี่) โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 25 คน จัดกิจกรรมเล่นเกมส์เสริมสร้าง
พัฒนาการ ให้ความรูด้ า้ นการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรูด้ า้ นป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี พร้อมทัง้ เลีย้ งอาหารว่าง
และมอบของขวัญแก่เด็กและเยาวชน จ�ำนวน 100 ราย
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		4.3 โครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนโดยแกนน�ำจิตอาสานักศึกษาพยาบาล สถาบันมีพันธกิจ
ในการให้บริการวิชาการที่สร้างความเข็มแข็งแก่สังคมและพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสาและสามารถน�ำ ความรู้
ไปสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs ในชุมชน โดยจัดกิจกรรมที่ชุมชนมีนบุรี หมู่บ้านพนาสนธ์
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 จัดให้มีการคัดกรองภาวะสุขภาพในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ประเมินดัชนีมวลกาย ประเมินคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ ให้คำ� แนะน�ำด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพือ่ ป้องกัน
การเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง โดยให้เอกสารแนะน�ำในการดูแลตนเอง ใช้หลัก 3 อ. ได้แก่ ออกก�ำลังกาย ควบคุม
อาหาร เลิกบุหรี่ เลิกดื่มสุรา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ความส�ำเร็จของโครงการ
มีแกนน�ำจิตอาสานักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี จ�ำนวน 40 คน มีจิตอาสาในการให้ความรู้ ผู้รับบริการผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุในชุมชน จ�ำนวน 90 คน และผู้รับบริการที่เป็นเด็ก จ�ำนวน 38 คน

5. การบริการวิชาการด้านสาธารณภัยของศูนย์ฝกึ อบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย

		 โครงการเตรียมพร้อมรับอัคคีภัย ชุมชนหมู่บ้านสกุลทิพย์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการเกิดอัคคีภยั ในชุมชน มีความรูใ้ นการจัดการอัคคีภยั เบือ้ งต้น และมีแนวทางการดูแลสุขภาพเบือ้ งต้นภายหลัง
ประสบอัคคีภัย จัดกิจกรรมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยมีแกนน�ำชุมชนหมู่บ้านจัดสรรสกุลทิพย์ จ�ำนวน 30 คน
เข้าร่วมโครงการ
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6. บทความวิชาการ
ล�ำดับ

ชื่ออาจารย์

พ.ศ.

ชื่อบทความวิชาการ

1

พรนภา นาคโนนหัน

2

พิมพิไล ทองไพบูลย์
นันทกา สวัสดิพานิช
อังคณา สริยาภรณ์
ฉัตรกมล ประจวบลาภ 2561 ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผู้
ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่สมอง: มิติของการ
พยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
จุไร อภัยจิรรัตน์
2561 การพยาบาลเด็กที่มีสายสวนหลอดเลือด
โรส ภักดีโต
ด�ำแบบฝังใต้ผิวหนัง

3
4
5
6
7
8
9
10

2561 ความผิดปกติด้านการรู้คิดหลังการผ่าตัด
ในผู้สูงอายุ : มิติด้านความรู้และการ
พยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
2561 หนึ่งทศวรรษจากน�้ำพระทัย...สู่เด็กติด
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ

ชื่อวารสาร
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 33
ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561
หน้า 16-26
วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 61 หน้า 47-63

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 33
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
หน้า 15-28
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 61
หน้า 1-13
กฤวิสรา ธนเพิ่มพร
2561 การจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิง
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
ชั่วคราวในชุมชน : บทบาทของพยาบาล ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 61
สาธารณภัย
หน้า 14-26
ศุภาว์ เผือกเทศ
2561 การดูแลแบบผสมผสานกับ
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
การกระตุ้นการสร้างน�้ำนมแม่
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 6
หน้า 27-37
บัวหลัน หินแก้ว
2561 บทบาทพยาบาลในการชะลอความเสี่ยง วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 61
หน้า 28-46
ปาณิศา บุณยรัตกลิน 2561 การดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
พึ่งพิงในชุมชน : บทบาทพยาบาล
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 61
หน้า 47-59
สุจรรยา โลหาชีวะ
2561 ความเครียดและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ความเครียดใน ครอบครัวผู้ป่วย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 61
โรคจิตเภทที่มีการเจ็บป่วย
หน้า 60-67
วรพรรณ วงษ์จันทร์ 2561 ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมวัยผู้ใหญ่ :
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19
การจัดการตนเอง
ฉบับพิเศษ หน้า 16-24

11

พรพิมล อาภาสสกุล

2561 ค่านิยมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาไทย : บทบาทพยาบาล

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19
ฉบับพิเศษ หน้า 53-61

12

รัตติยา ชูโชติ

2561 การรณรงค์การคุมก�ำเนิดในวัยรุ่น :
บทบาทพยาบาลยุค 4.0

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19
ฉบับพิเศษ หน้า 42-52

13

บุศรา ชัยทัศน์
นันทกา สวัสดิพานิช

2561 ประเด็นที่ควรตระหนักในการดูแลผู้ป่วย
เด็กที่มีแผลทะลุระหว่างทางเดินอาหาร
และผิวหนัง

วารสารพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 30
ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.61
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ผลการด�ำเนินงาน
• ด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม •
สถาบันการพยาบาลฯ สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนือ่ งให้แก่บคุ ลากรและ
นักศึกษา เพือ่ ปลูกฝังและกระตุน้ จิตส�ำนึกในการคงไว้ซงึ่ สิง่ ดีงาม และมีคณ
ุ ค่าความเป็นไทย ตลอดจนจรรโลงจิตใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล ในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
การด�ำเนินงานโดยสถาบันการพยาบาลฯ ได้แก่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมงานวันก�ำเนิดสถาบัน วันกตัญญู พิธีประดับเข็มกาชาดและเข็ม
สถาบัน พิธีสวมหมวก กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา กิจกรรมดนตรีไทย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การปัจฉิม
นิเทศผู้ส�ำเร็จการศึกษา งานเกษียณ เป็นต้น

พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจ�ำปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม
หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ โดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
ประดับเข็มกาชาดและเข็มสถาบันแก่นกั ศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
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กิจกรรมงานวันก�ำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (104 ปีวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายก
สภาสถาบัน เป็นประธานเปิดงานในพิธบี ำ� เพ็ญกุศล เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 104 ปี พร้อมด้วยกรรมการ สภาสถาบัน
ผู้บริหารสภากาชาดไทย ศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณ และบุคลากรสถาบันเพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพั น วั ส สาอั ย ยิ ก าเจ้ า สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า สุ ท ธาทิ พ ยรั ต น์ สุ ขุ ม ขั ต ติ ย กั ล ยาวดี
กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ รวมทั้งอดีตอาจารย์และผู้มีอุปการคุณต่อสถาบันที่
ล่วงลับไปแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ได้กล่าวถึง ความเป็นมาเเละการก้าวสู่
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ�ำปี 2560
ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3
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พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสถาบันประจ�ำปี 2560 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์
ในงานวันก�ำเนิดสถาบัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561

พิธีรดน�้ำขอพร เนื่องในวันกตัญญู โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้ารดน�้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

พิธีถวายเทียนเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561
การด�ำเนินงานโดยสโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้แก่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ พิธีไหว้ครู การรับน้องใหม่สายใยสวีแด เป็นต้น

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
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กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ
กมลาศน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทน
จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณาจารย์ และนักศึกษา

พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องกระโปรงแดง “รับน้องใหม่สายใยสวีแด” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ผลการด�ำเนินงาน
ผลงานการด�ำเนินงาน
• ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา •
ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันการพยาบาลฯ สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะของพยาบาลสภากาชาดไทย ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดี มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่
1

2

3

4

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
2) โครงการพิธีสวมหมวก
3) โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา
4) โครงการวันกตัญญู
5) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส�ำเร็จการศึกษา
2. โครงการสัมมนาเยาวชนก้าวหน้า มีการด�ำเนินงาน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 จั ด สั ม มนาให้ แ ก่ ค ณะกรรมการอาจารย์
ที่ปรึกษาสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
เพื่อพัฒนาแนวคิดและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและ
บุคลากร ส�ำหรับการด�ำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในวันที่
19 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟือ่ งเพ็ชร

ระยะที่ 2 จัดสัมมนาให้แก่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
เพือ่ พัฒนาแนวคิดและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรในการด�ำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในวัน
ที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ ชะอ�ำอีโค่แคมป์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
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3. โครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษาที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา มีดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5
2. โครงการอาสาพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพ
3. โครงการกาชาดร่วมใจ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่
4. โครงการ STIN อาสาปันสุข
5. โครงการ STIN ทบทวนความรู้จากพี่สู่น้อง
6. โครงการ English for life

วันที่จัด

ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม

7 เมษายน 2561
4 – 5 พฤศจิกายน 2561
พฤษภาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
กันยายน 2560 – 20 มกราคม 2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 21 กันยายน 2561 / ทุกสัปดาห์ที่ 2
ของเดือนมกราคม – เมษายน 2561
พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2561

90
131
161
200
209

7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนานักพูด
8. โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
8.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2561
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร
- กิจกรรม STIN รวมใจจุดเทียนชัยถวายพระพร
8.2 กิจกรรมวันแม่
สัปดาห์ที่ 1 – 2 ของเดือนสิงหาคม 2561
- ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- กิจกรรมนักศึกษาพยาบาล นิสิตแพทย์ รวมใจปันรัก เพื่อแม่
8.3 ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
9. โครงการธ�ำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยและด�ำรงความเป็นไทย
- กิจกรรมพิธีไหว้ครู
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
- กิจกรรม STIN in Photo : มองกาชาดผ่านภาพถ่าย
5 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
10. โครงการ STIN สร้างสรรค์รวมพลังประชาธิปไตย
15 มีนาคม 2561
11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1 : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 2 : วันที่ 30 เมษายน 2561
12. โครงการรับน้องสายใยสวีแด
กรกฎาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561
13. โครงการ STIN อบอุ่นด้วยรัก (Goodbye Senior)
17 พฤษภาคม 2561
14. โครงการกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
15. โครงการสุขภาพดีด้วยกีฬา
สิงหาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
- ชมรมขยับกาย สบายชีวี วิถีพุทธ
สิงหาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
- ชมรมวูซู
สิงหาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
- ชมรมศิลปะป้องกันตัว
สิงหาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
- ชมรมกีฬา
7 พฤศจิกายน 2561
16. โครงการ STIN Singing Contest
17. โครงการเครือข่ายอาสาพัฒนา
- ค่ายอนามัยชุมชน
สิงหาคม 2561 – มีนาคม 2562
- ร่วมกิจกรรมมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
สิงหาคม 2561 – มีนาคม 2562
- ร่วมกิจกรรมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตลอดปี
- ร่วมกิจกรรมกับชมรมนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย
ตลอดปี
- กิจกรรมอาสาพัฒนาเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ตลอดปี

รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ชมรมก้าวหน้าวาทการ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์สานสัมพันธ์พยาบาล ครั้งที่ 1 หัวข้อ พยาบาลของประชาชน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อ
วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาได้จัดโครงการค่ายสานฝันสู่พยาบาล
สภากาชาดไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 จ�ำนวน 100 คน
เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแนะน�ำสถาบันฯ กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ กิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล กิจกรรมเรียนรู้หอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้น
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กิจกรรมท�ำความสะอาดศูนย์เด็กพิเศษคลองเตย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

กิจกรรมอ่านหนังสือให้น้องฟังและท�ำหนังสืออักษรเบลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดโครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษา ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

กิจกรรมการ์ดแทนใจจากลูกสู่แม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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กิจกรรมจิตอาสานักศึกษาพยาบาลร่วมอ�ำนวยความสะดวกผูท้ มี่ าเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเนือ่ งในวันแม่
ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ และมีเล่นดนตรี Folk song เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

โครงการ English Festival วันที่ 21 กันยายน 2561

วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ
นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน พัฒนาระบบสุขภาพ ณ ชุมชนห่างไกล ปี 2 ขึ้น
ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต�ำบลโคกกลาง อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 48 คน โดยร่วมจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น การ
ตรวจพัฒนาการเด็ก การบ�ำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา การจัดห้องพยาบาล การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน พิธีบายศรี
สูข่ วัญ การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างชุมชนและนักศึกษา และแบ่งปันสิง่ ของให้กบั ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ ง
ไกลจากระบบบริการสุขภาพ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการเยาวชนคนท�ำดี ปี 6 โดยมูลนิธิเอสซีจี และสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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สโมสรนักศึกษาจัดโครงการอาสาพัฒนาสังคม ชุมชนพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านดง
กลาง หมู่ที่ 2 บ้านดงกลาง ต�ำบลชอนม่วง อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวการดูแลสุขภาพ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัยให้กับ
ประชาชนในชุมชน
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ผลการด�ำเนินงาน
• ด้านการประกันคุณภาพ •
สถาบันการพยาบาลฯ ด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมี
กลไกหลักในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส�ำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์ ส�ำนักงานสถาบัน และส่วนงานอื่น สถาบันได้บูรณาการงานคุณภาพเข้าสู่งานประจ�ำของบุคลากร
ทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษา ตามแนวคิด CQI (Continuous Quality Improvement) มีระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ผลการประเมินตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปีการศึกษา 2560)
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ระดับคณะอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5)
และระดับสถาบันอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (คะแนนเต็ม 5) มีการตรวจรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล ตามมาตรฐานตัวบ่งชีข้ องการพิจารณาการรับรองสถาบัน
การศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ได้รับการรับรองจ�ำนวน 5 ปีการศึกษา (ปีการ
ศึกษา 2559-2563)
ในปี พ.ศ. 2561 สถาบันก�ำหนดแผนการตรวจตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ดังนี้
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในปี พ.ศ. 2561
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระดับหลักสูตร
- ระดับคณะ
- ระดับสถาบัน
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
อุดมศึกษา ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการ
ศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล

S
P1
P2
R

รูปแบบการตรวจ

R2
P2
P
R

ขอบเขตของระบบคุณภาพ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
ด้านการเงินและงบประมาณ
ด้านการประกันคุณภาพ

R

: Self Audit
- ระดับภาควิชา/ฝ่าย โดยกรรมการภาควิชา/ฝ่าย
: Parent Audit - ต้นสังกัดเหนือ 1 ระดับ เช่น กรรมการตรวจระดับภาควิชา/ฝ่าย (สุ่มตรวจ)
: Peer Audit - จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรรมการตรวจประเมินฯ สกอ.
: Report

ในปี พ.ศ. 2561 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 4-5
ตุลาคม 2561 ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ�ำนวน 3 ท่าน และผู้ตรวจ
ประเมินของสถาบัน จ�ำนวน 3 ท่าน มีผลการตรวจประเมินในภาพรวม 5 องค์ประกอบ ระดับคณะอยู่ในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5) และระดับสถาบัน อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
(คะแนนเต็ม 5) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
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หมายเหตุ : เนื่องจากสถาบันการพยาบาลฯ ได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2563) และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้น�ำระบบการรับรองหลักสูตรและสถาบันของสภาการพยาบาลไปใช้ จึงยกเว้นการ
ตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้

รายละเอียด (ระดับคณะ)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
อาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจ�ำคณะที่มีต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ�ำนวนอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ�ำและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การบริหารของคณะเพื่อการก�ำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
-

รวม (ระดับคณะ)

ผลการตรวจ
ประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)
4.38

รายละเอียด (ระดับสถาบัน)

ผลการตรวจ
ประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

4.42

อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

5.00
5.00

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
-

5.00
-

5.00

ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ�ำและนักวิจัย

5.00

3.93

2.27
3.78

4.38
3.93

2.27
3.78

4.00

การบริการวิชาการแก่สังคม

5.00

4.00

ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

4.00

5.00

การบริหารของคณะเพื่อการก�ำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ผลการบริหารงานของคณะ
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ

5.00

5.00
-

4.32

รวม (ระดับสถาบัน)
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5.00

4.39
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การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561
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75

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ผลการด�ำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

• ด้านยุทธศาสตร์และแผน •

G6. งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

G5. งานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้

30

10.60

35.33

120

300
250

2. จ�ำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการน�ำงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเทียบกับจ�ำนวน
อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน

12.67
1.52

12

113.33

1. ร้อยละของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชนเทียบ
กับจ�ำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน

4.25

89.07

3.83
4.30
3.75

98

3.92

109.50
4.38
4.00

4.00

2. พัฒนาระบบบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
G4. นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ 1.
สาขาพยาบาลศาสตร์ และคุณลักษณะบัณฑิต

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้

G3. กระบวนการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

-

96.54

127.92

99.33

-

88.82

92

3. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใประกอบวิชาชีพผ่านในการสอบครั้งแรก

2

4.49

>3.51

2. ค่าเฉลี่ยของการประเมิคุณลักษณะของนักศึกษาก่อนส�ำเร็จการศึกษา

94.36

95

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามหลักสูตร

G2. บัณฑิตศึกษา มีความสามารถเชิงวิชาชีพ
ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ผู้ด้อย 1. จ�ำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
โอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

G1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีคุณลักษณะ
ความเป็นกาชาดและมีความสามารถเชิง
วิชาชีพในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพ ผู้ด้อย
โอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะความเป็นกาชาด มีความสามารถเชิงวิชาชีพในการดูแลผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพซับซ้อน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

ผลการด�ำเนินงาน
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4. ธ�ำรงเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมกาชาด (คุณธรรม/จิตอาสา)
3.65

220

4.18

453

114.52

205.91

235.50

942
400

3. จ�ำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหรือประชุมวิชาการต่อปี
1. จ�ำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ

25

-

4

1. จ�ำนวนต�ำราที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

10

51.33
77

150

6. จ�ำนวนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

40

152.50

122
80

5. จ�ำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

2. จ�ำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ

33.33

1

3

4. จ�ำนวนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

-

102.44

1,844
-

100

2

ผลการด�ำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ

2

1,800

2

ค่าเป้าหมาย

3. จ�ำนวนศูนย์บริการการพยาบาล

2. จ�ำนวนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์จากบริการวิชาการ

1. จ�ำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ

3. ให้บริการวิชาการทีเ่ พิม่ ความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่สงั คมอย่างยัง่ ยืน

ตัวชี้วัด

สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

• ด้านยุทธศาสตร์และแผน •

G10. ธ�ำรงค์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยและเสริมสร้าง 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการธ�ำรงค์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย
และเสริมสร้างวัฒนธรรมกาชาด
วัฒนธรรมกาชาด

G9. บริการวิชาการได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

G8. ผลงานวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

G7. การบริการวิชาการ ที่เพิ่มความเข้มแข็งด้าน
สุขภาพให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

ผลการด�ำเนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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G16. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทางการเงิน

G15. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมพัฒนาสถาบัน

G14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมงานตาม
พันธกิจ

G13. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

G12. บุคลากรมีศักยภาพ
และมีขวัญก�ำลังใจที่ดี

G11. ระบบบริหารจัดการองค์กร
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

5.30
5.75

15
5
3
2

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิและต�ำแหน่งทางวิชาการ
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเลื่อนระดับ
3. ร้อยละของบุคลากรที่โอนย้าย/ลาออก
4. จ�ำนวนองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การอบรมด้านสาธารณภัย

-

-

60
2

6. ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมโครงการและสอบผ่านเกณฑ์การสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ
7. จ�ำนวนผลงานวิชาการของบุคลากรแลกเปลี่ยน/ศึกษาอบรมต่างประเทศ

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่องานการเงิน บัญชีและพัสดุ

2. จ�ำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาค

52.50
98.58
98.68

3.46
3.75

การเงิน 3.51
พัสดุ 3.80

100
5.25 ล้าน

มี

276

10 ล้าน

มี

1. มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ�ำปีน�ำเสนอคณะกรรมการบริหาร
สถาบันการพยาบาลฯ

138

96.58

3.67
3.80

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

50

100

2
2

2. จ�ำนวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริหารองค์กร
1. จ�ำนวนศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วม/ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อสถาบันการพยาบาลฯ

150
12

8

1. จ�ำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-book/e-learning

119.37

4.19
> 3.51

1. ร้อยละของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชนเทียบกับจ�ำนวน
อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน

125

100
80

-

300
6

191.67

-

35.33

78.75

3.15

4.00

3. ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อระบบกายภาพสถาบันการพยาบาลฯ

100.70

4.30

2. คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษา

4.33

4.00

1. ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการบริการของหน่วยงานสนับสนุน

97.50

ค่าเป้าหมาย ผลการด�ำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
3.90

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
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ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพ 1.2 ระดับความส�ำเร็จในการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
ได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่น
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย
1.2.1 จ�ำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

2. โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร

1
2

3. โครงการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต สังคม และเสริมสร้างคุณลักษณะ
STIN

1. โครงการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา
2. โครงการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงาน
จากการเรียนรูปแบบ Work Integrated
Learning /Active learning และตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและวิสัยทัศน์ของสถาบัน

3.90

90

3
> 35
3
90

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลทีเ่ ป็นนักปฏิบตั เิ ชิงรุก และมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

• แผนปฏิ
ด้านยุ
ท
ธศาสตร์
แ
ละแผน
•
บัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา
1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า
1.1.2 จ�ำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากความร่วมมือของศิษย์เก่า
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการ 1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก
1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

ผลการด�ำเนินงาน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการ

4
1
800
4.00
3

1

3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
3.1.1 จ�ำนวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ

3.1.2 จ�ำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ

3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3.1.4 จ�ำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล

3.1.5 จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย (Service – Teaching – Research)

เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการ
ให้การยอมรับในศักยภาพ
การให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพของสถาบัน

เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบัน
แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

200

12

0.1

30

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

1. โครงการพัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการและวิชาชีพ
2. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล
3. โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
ของงานบริการวิชาการ
4. โครงการพัฒนาความเชีย่ วชาญ (Faculty practice) ของอาจารย์
5. โครงการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการแบบบูรณาการ
ร่วมกับเครือข่าย
6. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพทีส่ ร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สงั คม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

2.1.4 จ�ำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการน�ำผลการวิจัยไปใช้

2.1.1 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
2.1.2 จ�ำนวนการอ้างอิงผลงานวิจยั ต่อผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่
เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบัน
ในระดั
บชาติและนานาชาติ (Citation paper) ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI/Scopus/ISI
ผลิตงานวิจัย นวัตกรรมที่น�ำ
ไปใช้ประโยชน์ ตอบสนอง
2.1.3 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
ความต้องการของสังคม

2

79

2.1 ระดับผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ

1. โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
2. โครงการทุนส่งเสริมนักวิจยั ภายในสถาบัน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
4. โครงการตลาดนัดวิจัย นวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง
5. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์
ของสถาบัน
6. โครงการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่องานวิจัยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการ

• แผนปฏิ
ด้านยุ
ท
ธศาสตร์
แ
ละแผน
•
บัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

เป้าประสงค์ 5.1
ระบบการบริหารองค์กร
มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล

2. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการภูมิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทย

4

3. โครงการการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถี
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร

1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3
4

10
3.51

5.1.4 คะแนนเฉลี่ยการส�ำรวจความเป็นที่รู้จักของสถาบัน

3
4
4.30

5.1.3 จ�ำนวนรายได้ต่อปี

5.1 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
5.1.1 ระดับความส�ำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
5.1.2 คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสีย่ ง
3. โครงการปรับปรุงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อบริหารองค์กร
4. โครงการแสวงหารายได้ของสถาบัน
5. โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้างชือ่ เสียงและภาพลักษณ์

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยัง่ ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ 4.1
4.1 ระดับการสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาไทย วัฒนธรรมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทย
4.1.1 จ�ำนวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย และน้อมน�ำ
4.1.2 จ�ำนวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภมู ปิ ญ
ั ญาไทยในการจัด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
การเรี
ย
นการสอน
การบริ
ก
ารวิ
ช
าการ
วิ
ช
าชี
พ
การวิ
จยั
พอเพียง โดยบูรณาการ
สู่การเรียนการสอน การวิจัย 4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
หรือการบริการวิชาการ
4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
วิชาชีพ และวิถีชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมใิ จในภูมปิ ญ
ั ญาไทย วัฒนธรรมไทย และน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถชี วี ติ ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

ผลการด�ำเนินงาน
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เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมี
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัยกับสถาบัน
ทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ 5.2
บุคลากรเป็นคนดี
มีความรู้ ความสามารถ
และด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง
ภายใต้สิ่งแวดล้อม
ในการท�ำงานที่มีความสุข

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

3.80

3.50

30

3

ค่าเป้าหมาย

1
1
50

6.1.3 จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ

6.1.4 จ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายนานาชาติ

2

2

6.1.2 จ�ำนวนงานวิจยั นวัตกรรมทีร่ ว่ มมือกับเครือข่ายนานาชาติ

6.1 ระดับความส�ำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
6.1.1 จ�ำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใหม่ทางวิชาการ
และวิจัยกับเครือข่ายนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

5.2.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ต่อระบบกายภาพของสถาบัน

5.2.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ที่สถาบันก�ำหนด
5.2.2 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน

5.2 ระดับความสามารถในการพัฒนาบุคลากร และสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน

ตัวชี้วัด

3. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ส�ำหรับนักศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน

2. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ
ในเวทีระดับนานาชาติ

1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุก ด้านการศึกษา
วิจยั บริการวิชาการกับต่างประเทศ

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสถาบัน
3. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
4. โครงการสถาบันสีเขียว
5. โครงการการบริหารจัดการ (facility management)
อาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
6. โครงการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย

1. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน
ของบุคลากร (Career Path)

โครงการ

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 สร้ า งบั ณ ฑิ ต 1. โครงการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา
พยาบาลที่ เ ป็ น นั ก ปฏิ บั ติ เ ชิ ง รุ ก 2. โครงการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 3. โครงการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
สังคมและเสริมสร้างคุณลักษณะ STIN
4. โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะ STIN ของบัณฑิต
5. โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะค่านิยมการท�ำความดีมีจิตอาสา
6. โครงการพั ฒ นาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ STIN
ของนักศึกษา
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทีม่ ผี ลงานจากการเรียนรูปแบบ Work
Integrated Learning /Active learning และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและวิสัยทัศน์ของสถาบัน
8. โครงการการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ 1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ งานวิจัยข้ามศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
พัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ 2. โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยภายในสถาบัน
และจุดเน้นของสถาบัน
3. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย นวั ต กรรม
หรืองานสร้างสรรค์
4. โครงการตลาดนัดวิจัย นวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง
5. โครงการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ
และวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้าน
สุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ
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1. โครงการพัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการและวิชาชีพ
2. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
3. โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกของงานบริการวิชาการ
4. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ (Faculty practice) ของอาจารย์
5. โครงการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการแบบบรูณาการร่วมกับเครือข่าย
6. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
7. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ
8. โครงการส่งเสริมการผลิตตํารา
9. โครงการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม

STIN : ANNUAL REPORT 2018

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 สร้ า งความ 1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาคภู มิ ใ จในภู มิ ป ั ญ ญาไทย 2. โครงการพั ฒ นาระบบและกลไกการบู ร ณาการภู มิ ป ั ญ ญาไทย
วัฒนธรรมไทย และน�ำปรัชญา และวัฒนธรรมไทย
ของเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในวิถี 3. โครงการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถชี วี ติ ของนักศึกษาและ
ชีวิต ชุมชนและสังคม
บุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน
ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง
3. โครงการปรับปรุงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร
4. โครงการแสวงหารายได้ของสถาบัน
5. โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้างชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของสถาบัน
6. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากร (Career Path)
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสถาบัน
8. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
9. โครงสถาบันสีเขียว
10. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสถาบัน
11. โครงการบริหารจัดการ (facility management) อาคารสิรินธรานุสรณ์
๖๐ พรรษา
12. โครงการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย
13. โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความ
ร่วมมือกับเครือข่ายสากล

1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุกด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
กับต่างประเทศ
2. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ
3. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนส�ำ หรับนักศึกษาต่างประเทศ
และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
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ผลการด�ำเนินงาน
• ด้านพัฒนาบุคลากร •
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

1) การศึกษาต่อของอาจารย์
ในปีงบประมาณ 2561 อาจารย์สถาบันการพยาบาลฯ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 7 คน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์

การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ

2

อาจารย์ไพรินทร์ พัสดุ

การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ

หลักสูตร/สาขาวิชา
ที่ลาศึกษาต่อ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาล

3

อาจารย์สุนิสา สีผม

การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)

4

อาจารย์ ม.ล.อาบกนก ทองแถม

5

อาจารย์บุศรินทร์ หลิมสุนทร

6

อาจารย์สุชาดา เตชวาทกุล

7

อาจารย์บัวหลัน หินแก้ว

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ภาควิชา

สถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
การพยาบาล
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
อนามัยชุมชน
สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
(หลักสูตรนานาชาติ)
การพยาบาล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
อนามัยชุมชน
การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพยาบาลมารดา
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
ทารก และการผดุงครรภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาลผู้ใหญ่
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
และผู้สูงอายุ
สาขาวิชาการพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
ล�ำดับ
1

2
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หลักสูตร/สาขาวิชา
ที่ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ การพยาบาลพื้นฐาน
Ph.D. in Nursing
ค�ำตัน
และบริหารการพยาบาล สาขา Nursing
ชื่อ-สกุล

อาจารย์ ดร.มลธิรา
อุดชุมพิสัย

ภาควิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ
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สถาบัน
Case Western Reserve
University เมือง Cleveland
มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ)

2) ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�ำนวน 4 คน ได้แก่
		
		
		
		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมา		

วาริทสกุล
จันทร		
วัฒนธรนันท์
ฐิติพลธ�ำรง

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

การพัฒนาบุคลากร

ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันการพยาบาลฯ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งการพัฒนา
ศักยภาพทั่วไปและศักยภาพเฉพาะงาน โดยการอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการพยาบาลฯ และส่งเข้าร่วม
การประชุม/สัมมนา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก
สรุปข้อมูลบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านต่างๆ
ด้านการบริหาร

สายวิชาการ (คน)
ด้านการบริหาร
ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการเรียนการสอน
ด้านวิชาการ
ด้านการวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ
ด้านอื่น ๆ
รวม

14
30
76
77
73
72
73
415

สายสนับสนุนวิชาการ (คน)
ด้านการประกันคุณภาพ
ด้านทักษะเฉพาะ
ด้านอื่น ๆ
รวม

15
72
73
160
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In House Training ปีงบประมาณ 2561
ล�ำดับ

หลักสูตร

1

18

ประชุมเพื่อวางระบบบริหารผลงาน
ของบุคลากรสถาบัน
อบรม เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจให้แก่บุคลากร
อบรม เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจให้แก่บุคลากร
อบรม เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจให้แก่บุคลากร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รุ่นที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รุ่นที่ 2
ประชุม เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
ประชุม เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
อบรม เรื่อง
Geriatric Gems: Beyond the Basics
ประชุมวิชาการ เรื่อง
Inspiration บุคลากรสายวิชาการ
อบรม เรื่องการใช้งานโปรแกรม
Camtasia Studio
โครงการสัมมนาเยาวชนก้าวหน้า ระยะที่ 1
สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรม เรื่อง การให้บริการที่ดี
อบรม เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โครงการสัมมนาเยาวชนก้าวหน้า ระยะที่ 2
ประชุม เรื่อง Challenges
in Palliative Nursing
ฟังการชี้แจงการจัดแผนการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา 2561

19
20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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วันที่จัด
29 พฤศจิกายน 2560

บุคลากรสถาบัน
สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจ�ำ

รวม

12

16

-

28

-

11

15

26

20 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-12.00 น.
20 ธันวาคม 2560
เวลา 13.00-16.00 น.
21 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-12.00 น.

-

20

8

28

-

20

8

28

25-27 ธันวาคม 2560

10

1

-

11

8-10 มกราคม 2561

12

1

-

13

29 มกราคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
29 มกราคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น.

45

31

-

48

45

31

-

48

5-6 กุมภาพันธ์ 2561

9

-

-

9

5 เมษายน 2561
เวลา 13.00-16.00 น.
8 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
19-20 พฤษภาคม 2561
24-25 พฤษภาคม
2561
31 พฤษภาคม 2561
1 มิถุนายน 2561
9-10 มิถุนายน 2561

49

1

-

50

16

23

-

39

8

4

-

12

71

23

-

94

46
8

6
4

18
-

18
52
12

18-19 มิถุนายน 2561

23

-

-

23

29 มิถุนายน 2561

62

-

-

62

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA,
OBE and Constructive Alignment

12-13 และ 24
กรกฎาคม 2561

71

14

-
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ประชุมวิชาการ เรือ่ ง Update Competency
of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Era

16-20 กรกฎาคม 2561

10

1

-

11
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ล�ำดับ
21
22
23
24
25
26
27

หลักสูตร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการ
หลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
ฟังบรรยายพิเศษ เรื่องการเตรียมความพร้อม
การขอต�ำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
อบรม เรื่องการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
อบรม เรื่องการใช้งานโปรแกรม
Microsoft Excel
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อบรม เรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน
(Human Subject Protection Course)

วันที่จัด

บุคลากรสถาบัน
สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจ�ำ

รวม

16 กรกฎาคม 2561

52

-

-

52

23 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.00-16.00 น.

38

-

-

38

22 สิงหาคม 2561
เวลา 13.00-16.00 น.

47

2

-

49

27 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
27 กันยายน 2561
เวลา 09.00-12.00 น.

34

47

-

100

-

15

-

15

27-30 พฤศจิกายน
2560

1

8

-

9

18 ธันวาคม 2561

58

8

-

58

อบรมเรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Camtasia Studio
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

อบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel วันที่ 27 กันยายน 2561
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การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร

สถาบันการพยาบาลฯ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง โดยด�ำเนินโครงการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากร Sport Day ในทุกวันอังคารเวลา 15.30 – 16.30 น. และให้บคุ ลากรเข้าร่วมกีฬากาชาดเกมส์
นอกจากนี้สถาบันการพยาบาลฯ ยังได้พัฒนาพื้นที่ภายในสถาบันให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีการดูแลบ�ำรุงรักษาให้
อยู่ในสภาพสวยงามร่มรื่นอยู่เสมอ และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกัน จึงได้จัดให้
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรทุ ก คนได้ รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปฏิ บั ติ เ มื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย โดยจั ด ฝึ ก อบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร การป้องกันควบคุมและปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอัคคีภยั ให้กบั อาจารย์ เจ้าหน้าทีใ่ หม่ และนักศึกษาพยาบาลชัน้
ปีที่ 1 จ�ำนวน 1 ครั้ง และฝึกซ้อมการควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยประจ�ำปี จ�ำนวน 1 ครั้ง

กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 2 มิถุนายน 2561
88
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ฝึกซ้อมการควบคุม
และปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยประจ�ำปี
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
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การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ�ำปี 2560

1) บุคลากรดีเด่น
ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ธิติศักดิ์
ประเภทเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นางคณิตตา ทองก้าย
ประเภทลูกจ้างประจ�ำ ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ เผ่าชวด

บุคลากรดีเด่น ปี 2560
90
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ผลการด�ำเนินงาน
• ด้านวิเทศสัมพันธ์ •
สถาบันการพยาบาลฯ มีการขยายเครือข่ายด้านวิชาการกับต่างประเทศ โดยมีสัญญาความร่วมมือ (MOU)
ด้านการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยกับวิทยาลัยพยาบาลกาชาดประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว วิทยาลัยพยาบาล
กาชาดญี่ปุ่น เมืองโตโยต้า และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน ตลอดจนมีการด�ำเนินโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน และวิทยาลัยพยาบาลกาชาดญี่ปุ่น
สถาบันการพยาบาลฯ ด�ำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย
ระหว่างประเทศ โดยมุ่งประสานความร่วมมือภายในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลกาชาดนานาชาติ และขยายเครือ
ข่ายไปยังสถาบันการศึกษาพยาบาลในแถบเอเซีย ในปี พ.ศ. 2561 มีผลด�ำเนินการสรุปได้ดังนี้
1. การสนับสนุนการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมระยะสั้น/การประชุมวิชาการ
และ/หรือ การน�ำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี
13 – 15 กันยายน 2561

คณาจารย์ / กิจกรรม
ผศ.ศธัญญา ธิติศักดิ์ เข้าร่วมประชุม The 12th Asia Pacific
Conference on Tobacco or Health

อาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข และอาจารย์บุศรินทร์ หลิมสุนทร เข้ารับการฝึก
25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 อบรม Health Emergencies in Large Populations ณ Japanese Red
Cross Kyushu International College of Nursing
รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ
18 – 22 พฤศจิกายน 2561
“Strengthening Scientific Innovation and Ethical Assessment of
Health Research”
ดร.ธัญธิตา วิสัยจร เข้าร่วมประชุม Asia – Pacific Action Alliance
19 – 21 พฤศจิกายน 2561
on Human for Health (AAAH)
12 – 13 ธันวาคม 2561

ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและเป็นวิทยากร
International Conference in Cardiovascular – Thoracic Nursing
2018 ในหัวข้อ Continuing Quality of Care for Patients with
Cardiovascular Thoracic Disease

สถานที่
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข และอาจารย์บุศรินทร์ หลิมสุนทร
เข้ารับการฝึกอบรม Health Emergencies in Large Populations
ณ Japanese Red Cross Kyushu International College of
Nursing ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561
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2. การสนับสนุนการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมระยะสั้น/การประชุมวิชาการ และ/หรือ
การน�ำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

สถาบันต่างประเทศ

7 มีนาคม 2561

คณะศึกษาดูงาน จ�ำนวน 4 คน จาก Laos Friends’ Hospital for Children
เมืองหลวงพระบาง เข้าเยี่ยมชมแหล่งฝึก New born ของสถาบัน

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

28 สิงหาคม 2561

คณะศึกษาดูงาน จ�ำนวน 12 คน จาก Japanese Red Cross Toyota
College of Nursing เข้าเยี่ยมชมกิจการสถาบัน

ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวอรุณลักษณ์ ทานะสิทธิ์ และนายนูระดีน มะเระ
1 - 9 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Japanese Red Cross Toyota College of Nursing

ประเทศญี่ปุ่น

คณะศึกษาดูงานจาก Japanese Red Cross
Toyota College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น
เข้าเยี่ยมชมกิจการสถาบัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

บุคคล/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาในประเทศเข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยนเยี่ยมชมกิจการของสถาบัน
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

สถาบันต่างประเทศ

8 สิงหาคม 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์จ�ำลอง วิชาการพยาบาลสาธารณภัย การจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์จ�ำลอง วิชาการพยาบาลพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Team-based learning วิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

11 กันยายน 2561

อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การศึกษาและการพยาบาลสภากาชาดไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผลการด�ำเนินงาน
• ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ •
ศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่ง ที่ถ่ายทอดสืบสานต่อเนื่องกันมาจนเป็น
ประเพณีปฏิบัติตั้งแต่ครั้งอดีตตราบจนถึงปัจจุบัน ด้วยการแสดงออกถึงความเคารพ ความรักใคร่ผูกพันระหว่าง
ศิษย์กับครูและสถาบันการพยาบาลฯ รวมทั้งระหว่างศิษย์รุ่นพี่ – รุ่นน้อง ท�ำให้มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยั่งยืนและ
ทรงคุณค่ากิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ได้กระท�ำเป็นประเพณี ได้แก่ การแสดงกตัญญุตาคารวะอดีตผู้บริหารและ
อาจารย์อาวุโส รวมทัง้ ผูม้ อี ปุ การะคุณของสถาบันการพยาบาลฯ ในโอกาสต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันคล้ายวันเกิด
วันขึน้ ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ การแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการเชิดชูในโอกาสต่างๆ การสนับสนุน
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในการจัดชุมนุมศิษย์เก่าประจ�ำปี และส่งเสริมให้ศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมชม
สถาบันและจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันภายใน
กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ได้ด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. กิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยสถาบัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่า การแสดงกตัญญุตา
คารวะอดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส รวมทั้งผู้มีอุปการะคุณของสถาบันในโอกาสต่างๆ อาทิเช่น วันขึ้นปีใหม่
วันคล้ายวันเกิด เป็นต้น

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2561 มีศษิ ย์เก่า จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปิยรัตน์ สีหล้า
นางสาวภคปภา รัตนธารี ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 101 และ นายณัฐพล อ่อนมาเสน ศิษย์เก่าพยาบาล
สภากาชาดไทย รุ่น 102 มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเสวนาเรื่อง “พยาบาลกาชาด ก้าวย่าง อย่างมั่นใจ”
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
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งานปัจฉิมนิเทศผูส้ ำ� เร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เมือ่ วันที่ 4 – 6 มิถนุ ายน 2561 มีศษิ ย์เก่าจ�ำนวน
5 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานส�ำหรับพยาบาลใหม่และให้ความรู้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาในเรื่อง
ประสบการณ์สคู่ วามส�ำเร็จ พยาบาลมืออาชีพ โดยนางขนิษฐา ศรีปน่ิ แก้ว ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุน่ 91
และนางสาวปิยรัตน์ สีหล้า ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุน่ 101 เรือ่ ง มาตรฐาน JCI กับการพัฒนาบริการ
พยาบาล โดยนางสาวสุนนั ทา ภักดีชยะกุล ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุน่ 74 และเรือ่ งการสร้างแรงบันดาล
ใจสูค่ วามส�ำเร็จ โดยนางแจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุน่ ที่ 70

นายธานินทร์ ล้วนรัตน์
ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 101
บรรยายเรื่อง “เติมใจให้กันสานสัมพันธ์น้องพี่”
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561
94
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ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ฝ่ายการพยาบาล ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
สภากาชาดไทย และศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย
เข้าร่วมตักบาตรในพิธไี หว้ครู เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

กราบขอพรปีใหม่ ผูม้ อี ปุ การคุณ และอาจารย์อาวุโส
รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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2. กิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยสถาบัน และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ได้แก่

รดน�้ำขอพรศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานชุมนุมศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
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ผลการด�ำเนินงาน
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ •

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการการศึกษา ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
การพยาบาลฯ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของบุคลากรและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ภายใต้โครงการ
ส�ำรองและกู้คืนข้อมูล ซึ่งระบบสามารถท�ำการส�ำรองและกู้คืนข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน 100% โครงการจัดซื้อ
WSUS Server เพื่อท�ำ Windows Server Update ซึ่งช่วยลดปัญหาการใช้งานเครือข่าย Internet พร้อม ๆ กัน
ในการ Update Windows รวมทั้งลดภาระงานผู้ดูแลระบบในการจัดการอัพเดทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสถาบัน
การพยาบาลฯ ยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์
รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ผลการด�ำเนินงาน
• ด้านบรรณสารสนเทศ
และศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง •
ห้องสมุด เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. มีทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท ทัง้ เป็นวัสดุตพี มิ พ์ วัสดุไม่ตพี มิ พ์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีงบประมาณ 2561 มีจำ� นวน
หนังสือทัง้ สิน้ 51,326 เล่ม วารสารภาษาไทยทางด้านวิชาชีพและสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 52 รายชือ่ วารสาร
ภาษาต่างประเทศทางด้านวิชาชีพ จ�ำนวน 13 รายชื่อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 1,034 รายชื่อ และฐานข้อมูล
ในระบบออนไลน์ จ�ำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูล Proquest Nursing & Allied Health Source, ClinicalKey
for Nursing, McGraw-Hill eBook Library, Proquest Ebook Central, Gale Virtual Reference Library,
eBook และฐานข้อมูล Ookbee e-book
มีการด�ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
2) การจัดอบรมการเขียนบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNote 3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
จอโทรทัศน์บริเวณหน้าห้องสมุด 4) การเพิ่มช่องทางในการจองหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib Web)
5) การเพิ่มช่องทางในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib Web)
6) ปรับปรุงและจัดท�ำคูม่ อื การใช้หอ้ งสมุดและศูนย์พฒ
ั นาภาษาด้วยตนเอง 7) กิจกรรมงานสัปดาห์หอ้ งสมุด Book
Fair @ STIN Library และ 8) การพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนวารสาร

แนะน�ำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
วันที่ 7, 8, 20, 27 สิงหาคม 2561

แนะน�ำการใช้ห้องสมุดนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
98
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แนะน�ำการใช้ห้องสมุดผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง วันที่ 1 สิงหาคม 2561

จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ วันที่ 22 และ 24 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม Book Fair @ STIN Library วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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จัดอบรมการเขียนบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNote
ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (Self Access Language Learning Center) เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันการพยาบาลฯ ได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษทัง้ ทักษะการอ่าน การฟัง และการพูด ศูนย์พฒ
ั นาภาษาด้วยตนเองเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ปัจจุบันมีหนังสือเพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 933
เล่ม หนังสือพิมพ์ จ�ำนวน 2 ชื่อเรื่อง ภาพยนตร์ จ�ำนวน 354 ชื่อเรื่อง รวมทั้งบทเรียนภาษาอังกฤษในรูปของ CD,
VCD, และ DVD รวม 264 ชื่อเรื่อง และมีฐานข้อมูลส�ำหรับฝึกทักษะทางด้านภาษา ได้แก่ Gale Lingo มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ จ�ำนวน 20 เครื่อง และมีห้องส�ำหรับดูภาพยนตร์ จ�ำนวน 2 ห้อง

100

STIN : ANNUAL REPORT 2018

รางวัล / เกียรติคุณ

ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

• รางวัลของนักศึกษา •

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันกีฬาแอโรบิค
จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
• นางสาวฐิติมา 		
• นางสาวรัชพร 		
• นางสาวชนากานต์ 		
• นางสาวมนัสสิริ 		
• นางสาวภัคจิรา 		
• นางสาวญดาพร 		
• นางสาวแสงเทียน 		
• นางสาวดั่งดวงใจ 		
• นางสาวเบญจสิริ 		
• นางสาววันนิสา 		
• นางสาวมิ่งกมล 		

หมายมั่นสมสุข
ช่วยสงค์
ภูมิมะนาว
ยินเจริญ
มหิสยา
โกศลศุภ
ลีประโคน
วิทิพย์รอด
ล้อมวงศ์ไพศาล
ศรีค�ำจีน
ท้าวนู
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง
จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
• นางสาวไอริณ
รวีโภชน์ศิริ
• นางสาวนิรภรณ์ จันยะ
• นางสาวธนภรณ์ นาคะรัตน์
• นางสาวสิริวิมล ธิเสนา

ผ่านการคัดเลือกการรับทุนสนับสนุนโครงการ

“นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกลปี 2”
จากโครงการเยาวชน คนท�ำดี ปีที่ 6 โดยมูลนิธิเอสซีจี

• นางสาวนิลาวัลย์
• นายอ�ำนาจ 		
• นางสาวภาวดี
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จันทรา 			
สุขุมานุกูล 			
แก่นจันทร์ 			
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นักศึกษาชั้นปีที่ 2

รางวัล / เกียรติคุณ

ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

• รางวัลของศิษย์เก่า •

รางวัลศิษย์เก่าที่ได้รับการสรรหาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ ประจ�ำปี 2561

• สาขาเกียรติคุณ ได้แก่
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
• สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล
นางสุภาพันรัตน์ ค�ำหอม 			
นางสาวปิยพร สิทธิมาตย์
• สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล
นางเข็มทอง ชัดเชื้อ			
นางดาวรุ่ง ศิลาจ�ำรูญ
• สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ธิติศักดิ์

ศิษย์เก่าฯ ที่น�ำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน และได้รับการเชิดชูเกียรติ
1. นางวิไลลักษณ์ ประยูรพงษ์ 		
						
2. นางสาวอรพิน หอมหวน 		
						
3. ดร.จรัสศรี เพ็ชรคง 			
						
4. นางจิรภา สุทธิกาญจน์ 		
						

รางวัลพยาบาลดีเด่นประเภทผู้บริหารการพยาบาล ประจ�ำปี 2560
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลไทย
แห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 กรุงเทพมหานคร
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5. นางสาวพรณิชา ชุณหคันธรส 		
						
6. นางพรทิพย์ วตะกูลสิน 		
						
7. นางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย 		
8. นางสาววนิดา วิระกุล 			
						
9. นางวัชรีย์ อยู่เจริญ 			
						
10. นางสาววาสินี จิวานันทวัฒน์ 		
						
11. นางสาววิภาพร เตชะสรพัศ 		
						
12. นางศรีวิภา วงศ์ศรีวิวัฒน์ 		
						
13. ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ 		
						
14. นางชีพสุมน เจริญผล 		
						
15. นางทัศนีย์ สมสมาน 			
16. นางประชุมพร กวีกรณ์ 		
17. นางประเพ็ญศรี เนตรไลย์ 		
						
18. นางวัสสิกา เผือกโสมณ 		
						
19. นางวุฒิพร ดวงขวัญ 			
						
20. ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส 		
						
21. นางปิยพร ปิยะจันทร์ 		
						
22. นางอ�ำนวยพร สุขพันธ์		
						
23. ดร.ธัญธิตา วิสัยจร 			
						
24. ดร.จรรยา ฉิมหลวง 			
						
25. ผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
						
26. ผศ.พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ 		
27. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง
28. ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ 		
29. ผศ.ดร.สุขุมา ฐิติพลธ�ำรง 		
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ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานแพทย์และอนามัย
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเจาะเก็บโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง จังหวัดอยุธยา
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล
สถาบันการพยาบาลฯ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สถาบันการพยาบาลฯ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สปสช.
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลฯ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันการพยาบาลฯ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการพยาบาลฯ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการพยาบาลฯ
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลฯ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ สถาบันการพยาบาลฯ
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รางวัล/เกียรติคุณของสถาบัน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้สง่ โครงการพยาบาลอาสา ส่งเสริมผูส้ งู วัย ใส่ใจสุขภาพ
เข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อสูงวัย innovation for older persons โดยได้ผ่านการ
คัดเลือกและได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดท�ำโครงการจ�ำนวน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รบั รางวัลโครงการจิตอาสา ระดับดีเด่น จากการส่งผลงาน
“โครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวติ เรียนรูส้ งิ่ แวดล้อม พิชติ สุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1”
เข้าประกวดโครงการ GE ชวนคุณท�ำดีเพือ่ สังคม ปี 2561 จัดโดยส�ำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ความก้
า
วหน้
า
การก่อสร้าง อาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
เจ้าของโครงการ
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างก่อสร้าง
วันเริ่มสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
จ�ำนวนวันที่ใช้ไปนับจากวันเริ่มสัญญา
จ�ำนวนวันที่เหลือ
มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา		
มูลค่างานก่อสร้างที่เบิกไปแล้ว		

: สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
: บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จ�ำกัด
: บริษัท อาคาร 33 จ�ำกัด
: เลขที่ 24/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
: วันที่ 17 สิงหาคม 2558
: วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
: 1,280 วัน แบ่งงวดงานเป็น 34 งวด
: 1,218 วัน
: 62 วัน
: 1,439,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านบาทถ้วน)
: 978,620,000.00 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหกแสนสองหมืน่ บาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2561

ความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2561
1. งานก่อสร้างอาคาร 			
2. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
3. งานเตรียมงานและด�ำเนินการ

ความคืบหน้าโครงการ

ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก		
ผลงานสะสม				
ล่าช้ากว่าสัญญา			
คิดเป็นระยะเวลาความล่าช้า 		
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74.97%
15.63%
98.71%
95.60%
72.05%
23.55%
1 วัน

ภาพอาคารก่อสร้างในปัจจุบัน

ภาพถ่ายแสดง งานติดตั้งเครื่องและรางลิฟต์โดยสาร

รายงานประจำ�ปี 2561 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ภาพถ่ายแสดง งานติดตั้ง Chiller และชุดควบคุม

ภาพถ่ายแสดง งานติดตั้ง Water Pump

ภาพถ่ายแสดง งานโครงหลังคาชั้นบนสุด
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ภาพถ่ายแสดง งานติดตั้ง Cooling Tower

ภาพถ่ายแสดง ความก้าวหน้างาน ชั้น 1

ภาพถ่ายแสดง ความก้าวหน้างาน ชั้น 2

ภาพถ่ายแสดง ความก้าวหน้างาน ชั้น 3
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ภาพถ่ายแสดง ความก้าวหน้างาน ชั้น 4

ภาพถ่ายแสดง ความก้าวหน้างาน ชั้น 5

ภาพถ่ายแสดง ความก้าวหน้างาน ชั้น 6
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ภาพถ่ายแสดง ความก้าวหน้างาน ชั้น 7

ภาพถ่ายแสดง ความก้าวหน้างาน ชั้นห้องพัก

ภาพถ่ายแสดง ความก้าวหน้างาน ชั้น 8
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คณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
คณะกรรมการ
นางศรัณยา
นางสาวอัมพวัน
นางสาวอริยา
นางสาวลาวัลย์
นายปรมัตถ์
นางสาวศุภนิตย์
นายภูรวิศ
นางสาวสุภาพร
นายอรรถพนธ์
นางสาวอรภรณ์
นางสาวสิริลักษณ์
นางสาวปนัดดา
นางสาวละมัยทิพย์
นางสาวสุจิตรา
นางกรรณิกา

จันทรตรี
ดีพัฒชนะ
บดีธร
แหวนพิรอด
ใยบัวเทศ
สุดวิไล
ฐิติพันธ์รังสฤต
หนูชนะภัย
ภู่เรือหงษ์
คล้ายทอง
อินทศร
พุมาเกรียว
พรมมานอก
ฤทธิ์ดี
หวังพัฒน์

ประธานกรรมการ
รอง ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ออกแบบปกโดย
นายภูรวิศ ฐิติพันธ์รังสฤต
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