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	 รายงานประจ�าปี	 2563	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	ฉบับนี้	ประกอบด้วยสาระสาคัญๆ	อาท	ิ
พระราชกรณยีกิจองค์นายกสภาสถาบัน	การแสดงบญัชงีบดลุ	บญัชที�าการ	และบญัชรีายรบัรายจ่าย	ทีผู่ส้อบบญัชีรับรองแล้ว	
ผลการด�าเนินตามแผนปฏิบัติการสถาบัน	ปีงบประมาณ	2563	และแผนงานท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ	2564	 เป็นต้น 
การด�าเนินงานของสถาบัน	ปี	2563	เป็นปีแห่งความท้าทาย	ด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ไปทั่วโลก	ทาให้ทุกคนต้องปรับตัวและปรับวิถีในการด�าเนินชีวิต	ทั้งนี้สถาบันได้มีการก�าหนดมาตราการต่างๆ	ในการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยมีการปรับรูปแบบการท�างานและการจัดการ
เรียนการสอน	 เพื่อรองรับกับสถานการณ์และเพื่อให้การด�าเนินโครงการ/งานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	 ซึ่งสถานการณ์ฯ 
ดังกล่าวส่งผลกระทบไม่มากก็น้อย	สถาบันจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์รูปแบบต่างๆ	 เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายหรือใกล้เคียง 
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
	 ในปี	2563	มีผลการด�าเนินงานใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้น	เช่น	มีการประกาศนโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน	
เป็นปีแรก	มีการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก	ปีการศึกษา	2563	นอกเหนือจาก
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	 ที่ได้เปิดมาแล้ว	 1	ปีการศึกษา	มี	 Roadmap	การพัฒนา	excellence	center 
ศูนย์ความเป็นเลศิด้านการพยาบาลผูส้งูอาย	ุมโีครงการทนุส่งเสริมหัวหน้าโครงการวจิยัและนวัตกรรมรุน่ใหม่	การได้รบัอนมุตัิ
ในการใช้เกณฑ์	EdPEx	ในการประกนัคณุภาพการศกึษา	และการท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างสถาบัน
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เป็นต้น	 อีกทั้งสถาบันได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 รางวัล 
เชิดชูเกียรติ	“ผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัย”	โครงการจิตอาสาดีเด่น	รางวัลเชิดชูเกียรติ	
“ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับ	อุดมศึกษา”	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การประกวดผลงานการพัฒนาระบบ 
และกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล	จากสภาการพยาบาล	เป็นต้น	อกีท้ังสถาบนัได้รบัการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ	(ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	เป็นปีที	่2	ได้ระดบั	A	และมคีะแนนสงูกว่าปีท่ีผ่านมา
	 ทั้งนี้สถาบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์นายกสภาสถาบัน	ความทุ่มเทของกรรมการสภาสถาบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
การได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย	และหน่วยงานต่างๆ	ภายนอกสถาบัน	กอปรกับความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	ความร่วมมือ
ของบุคลากรสถาบัน	และนักศึกษาพยาบาล	ท�าให้ปีงบประมาณ	2563	การด�าเนินงานของสถาบันเกิดผลสาเร็จดังที่กล่าวมา	
ส�าหรับปีงบประมาณ	 2564	 แน่นอนว่าจะมีความท้าทายรูปแบบต่างๆ	ที่รออยู่ข้างหน้า	 ทั้งสภาพสังคมไทยสังคมโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 สถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ความท้าทาย 
ในการจัดการศึกษา	 และการที่สถาบันจะเข้ารับการตรวจรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
จากสภาการพยาบาล	 เชื่ออย่างเหลือเกินว่าพลังความรัก	พลังความสามัคคี	 และพลังแห่งความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 
ของบุคลากรสถาบัน	 จะเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการขับเคล่ือนสถาบันให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
และก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ	และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล	สังคม	และประเทศชาติ	 ให้สมกับที่ได้รับ
พระราชทานนามสถาบันว่า	“สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย

สารจากอธิการบด ี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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	 สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา	สภากาชาดไทย	
ได ้ วิ วัฒนาการมาจาก โร ง เรี ยนการพยาบาล 
สภากาชาดสยาม	มาเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ ์
และอนามัยสภากาชาดไทย	จนถึงวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทยตามล�าดับ	 สถาบันการศึกษาแห่งนี้
ก�าเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระรามาธิบดีศรีสินทร	มหาวชิราวุธ	พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	พ.ศ.	2457	นับเป็น
สถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาล
ในประเทศไทย	เมือ่เริม่เปิดด�าเนนิการโรงเรยีนนีข้ึน้อยู่

กบัแผนกศึกษา	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์		(กองพยาบาล 
ทหารบกกลาง	 กระทรวงกลาโหม)	 เป็นหลักสูตรที่มี 
ระยะเวลาเรียน	1	 ปี	และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน 
กับโรงเรียนผดุงครรภ์	 โรงพยาบาลศิริราช	 ต่อมา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษาจึงโอน
โรงเรยีนพยาบาลไปขึน้อยูก่บัแผนกรักษาพยาบาลของ 
โรงพยาบาล	 กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองหนึ่งใน 
แผนกนี	้ผูท่ี้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้ากองโรงเรยีนพยาบาล 
เป็นพระองค์แรก	คอื	หม่อมเจ้าหญงิมณัฑารพ	กมลาศน์	

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2467	 ขยายหลักสูตรเป็น	 3	 ปี 
รับนักศึกษาที่มีความรู้อย่างต�่ามัธยมศึกษาปีที่	3	และ
คณะมิชชันนารีอเมริกันได้จัดตั้งโรงเรียนนางพยาบาล
แมคคอร์มคิทีเ่ชียงใหม่	โดยใช้หลักสูตรและข้อสอบของ
โรงเรยีนการพยาบาลสภากาชาดสยาม	ในปี	พ.ศ.	2507	
มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรให้มมีาตรฐานสงูขึน้เทยีบเท่าระดบั 
การศึกษาสากล	 เรียกหลักสูตรนี้ว่าประกาศนียบัตร 
ข้ันสูงวิชาพยาบาลและอนามัย	รับผู้ส�าเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	หรือเทียบเท่าก�าหนดเวลาเรียน	
3	 ป ีและมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ  ์
อีก	 6	 เดือน	 ในปี	 พ.ศ.	 2511	 เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรผู้ช่วยพยาบาล	ก�าหนดเวลาเรียน	1	ปี	
รับผู้ส�าเร็จการศึกษาสายสามัญชั้นมัธยมศึกษา	ปีที่	3	
อีกหลักสูตรหนึ่ง

	 ในปี	พ.ศ.	2513	เปลีย่นชือ่จากเดมิเป็น	วทิยาลยั
พยาบาลสภากาชาดไทย	 มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชา
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	 ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
ในระดบัอนปุริญญาพยาบาลและอนามัย	และพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีการับ 
วิทยาลัยพยาบาลฯ	 เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาการ
ศกึษาชัน้สงูในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในปี	พ.ศ.	2514 
ต่อมาวิทยาลัยพยาบาลฯ	 ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 มีก�าหนดเวลา
เรียน	4	ปี	ในปี	พ.ศ.	2521	มีผู้ส�าเร็จการศึกษาได้รับ
พระราชทานปริญญาบัตรสาขาพยาบาลศาสตร  ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นปีแรก
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	 ในปี	พ.ศ.	 2532	สภากาชาดไทยได้มีประกาศ
สภากาชาดไทย	แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับที่	 37)	 ลงวันที่							
13	ธนัวาคม	พ.ศ.	2532		ให้วทิยาลยัพยาบาลฯ	มฐีานะ
เป็นส�านักหนึ่งของสภากาชาดไทยพร้อมทั้งปรับ
โครงสร้างองค์กรบริหารบคุคลและการบริหารวชิาการ
ให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา	 โดยมี 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ	 เป็นผู้อ�านวยการ
ส�านกั	ได้มกีารพฒันาวธิกีารบริหารจดัการใหม่ทัง้ด้าน
การจัดการเรยีนการสอน	การวจิยั	การบรกิารวชิาการ	
กจิกรรมนกัศกึษา	ตลอดจนจดัให้มสีโมสรนกัศกึษาขึน้
เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 
ส่งเสริมประสบการณ์ด้านต่าง	ๆ	ให้กับนักศึกษา

	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลฯ 
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก	ๆ 	ด้าน	มีเครือข่าย
ความร่วมมือร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
และต่างประเทศ	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรยีนการสอน	และพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา	มกีาร
ขยายบทบาทด้านการบริการวชิาการทัง้ในรปูแบบของ
การจัดประชุมวิชาการและการอบรมส�าหรับพยาบาล
วิชาชีพ	ตลอดจนโครงการบริการวิชาการด้านวิชาชีพ
แก่สงัคม	ในกลุม่วยัต่าง	ๆ 	และผูด้้อยโอกาส	ในรปูแบบ 
ทีห่ลากหลาย		มกีารปรับปรงุทางด้านกายภาพ	โดยได้ขอ 
รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการก่อสร้าง
อาคารเรียนและหอพักต่าง	ๆ	

	 ในปี	พ.ศ.	2559	พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามา 
ธบิดศีรสีนิทร	มหาวชริาลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั 
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 ให้ตรา 
พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	
สภากาชาดไทย	พ.ศ.	 2559	 โดยยกสถานะวิทยาลัย
พยาบาล	สภากาชาดไทยขึน้เป็นสถาบนัอดุมศกึษา	และ 
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตเป็นกรณพิีเศษ 
เฉพาะรายให้ใช้ชือ่ว่า	“สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา 
สภากาชาดไทย”		เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระศรสีวรนิทริาบรมราชเทว	ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า	
ผู ้มีพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา	 การแพทย ์
การสาธารณสุข	 และวิชาชีพพยาบาล	 โดยมีสมเด็จ 
พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 	 อุปนายิกาผู ้ อ� านวยการ
สภากาชาดไทย	เป็นนายกสภาสถาบนั	ในปี	พ.ศ.	2561	
ได้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในนามของ
สถาบันเป็นครั้งแรก	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	พ.ศ.	2561	
และสถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่	เป็นรุ่นแรกในปี	
พ.ศ.	2562

	 ในปัจจบุนัสถาบนัได้มกีารด�าเนนิงานตามพนัธกจิ 
ของสถาบนัอดุมศกึษามาอย่างต่อเนือ่ง	ทีส่อดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน	สภากาชาดไทย	และประเทศ
ชาติ	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน	สังคม	และประเทศ	
ในการผลติบคุลากรทางการพยาบาลให้มคีณุภาพ	และ 
ศกัยภาพในการท�าคณุประโยชน์แก่เพือ่นมนษุย์	กอปรด้วย 
คุณธรรม	และส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม	ตามปณิธาน 
ของสถาบันที่ตั้งไว้	
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ปรัชญา
“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์ 

และเป็นที่พึ่งของสังคม”

“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากร

ทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ และศักยภาพในการท�าคุณประโยชน์

แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรมและส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม”

ปณิธาน

12 STIN : ANNUAL REPORT 2020



พันธกิจ
1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก  

มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีอัตลักษณ์

บัณฑิตของสถาบัน

2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์  

ต ่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและ

สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน

3. บรกิารวชิาการ และวชิาชพีทีมุ่่งสร้างทางเลือก

ด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมอื

กับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งใน และ

ต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ

ของสังคม

วิสัยทัศน์ 10 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2570)

“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติ และนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก 

(Proactive practitioner) บนพืน้ฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565”

4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส�านึก 

และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย 

และการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู ่

การด�ารงชีวิต ชุมชน และสังคม 

5. พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ

องค์กรแบบยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 Society’s Anchor : เป็นที่พึ่งของสังคม

  หมายถึง พัฒนาความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 
  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ประชาชน และสังคมพหุวัฒนธรรม

 Talent Development : นิยมการพัฒนา

  หมายถึง พัฒนาตนเอง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างองค์ความรู้ 
  สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสังคม

 Integrity for Humanity : ศรัทธามนุษยธรรม

  หมายถึง รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม

  ซื่อสัตย์ เสียสละ และด�ารงชีวิตแบบพอเพียง

 Nursing Leaders : ก้าวน�าด้านการพยาบาล

  หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการดูแลอย่างมืออาชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

  และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยร่วมมือกับเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ

เอกลักษณ์สถาบัน

STIN (เอสติน)
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อัตลักษณ์บัณฑิต

STIN (เอสติน)

Service Mind

มีจิตอาสา

หมายถึง จิตที่ให้ และกระท�าด้วยความ

สมัครใจ ในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่น 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ประชาชน 

และสังคมพหุวัฒนธรรม

Talent Development

พัฒนาก้าวไกล

หมายถึง พฒันาตนเอง มคีวามรอบรู้ 

ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลง และใฝ่เรียนรู้

ตลอดชีวิต

Integrity of Heart 

หัวใจคุณธรรม

หมายถึง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบปฏิบัติ

หน้าที่บนพื้นฐานมนุษยธรรมและ

ด�ารงชีวิตแบบพอเพียง

Nursing Leaders 

น�าการพยาบาล

หมายถึง ปฏิบัติการพยาบาล

ได้มาตรฐานวชิาชพี สามารถดแูล

ผู้สงูอาย ุผู้ด้อยโอกาส และจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้อย่าง

มืออาชีพ

S

T N

I
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การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24-30

ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563

พิจารณาและมีมติในเรื่องส�าคัญ ๆ ดังนี้

1. เรื่องนโยบาย

 1.1 อนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

   สภากาชาดไทย 

 1.2 อนุมัติหลักการและนโยบายการบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2562  

   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 1.3  อนุมัติแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564

 1.4 เห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาล 

   ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    1.5  อนุมัตินโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณส�าหรับบุคลากรสถาบัน

 1.6 เห็นชอบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

   ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยส�านักงานการตรวจเงิน 

   แผ่นดิน (สตง.) 

 1.7 อนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)

    1.8 อนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการเงิน ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา   

   สภากาชาดไทย

    1.9 มอบให้คณะกรรมการการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พิจารณาอนุมัต ิ

   งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แทนสภาสถาบัน แล้วรายงานให้สภาสถาบัน 

   ทราบในการประชุม คราวต่อไป

 1.10 เห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันตามที่คณะกรรมการ 

   การเงินเสนอ

 1.11 เห็นชอบงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบัน 

   การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 1.12 เห็นชอบการคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้สภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1.13 เห็นชอบให้แยกเงินของสถาบันที่ฝากไว้ที่ส�านักงานการคลังออก เพื่อการออมระยะยาว โดยให้ 

   สภากาชาดไทยด�าเนินการบรหิารเงินกองทนุ เงินดอกผลกองทนุและเงินนอกงบประมาณให้กับสถาบนั

 1.14 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบัน 

   การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 1.15 อนุมัติการของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

   การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

พระราชกรณียกิจ องค์นายกสภาสถาบัน
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 1.16 เห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

   สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

   และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

   ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1.17 เห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการด�าเนินงานของสถาบัน

   ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

 1.18 เห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  

   สภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1.19 อนุมัติการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

   จ�านวน 1 ราย

 1.20 อนุมัติการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

   จ�านวน 1 ราย    

 1.21 อนุมัติการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จ�านวน 2 ราย

 1.22 รับรองรายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 1.23 เห็นชอบ Roadmap การพัฒนา excellence center ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ  

   เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ 

   ของประเทศและสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันในด้านผู้สูงอายุ

 1.24 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการแทนผู้ที่ครบก�าหนดตามวาระ ซึ่งรายชื่อกรรมการ 

   ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก�าหนด 

 1.25 อนุมัติกรอบทุนการลาศึกษาต่อ และรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบัน 

   สายวิชาการ ประจ�าปีการศึกษา 2563

2. การออกข้อบังคับและระเบียบ

 2.1 ข้อบงัคบัสถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย ว่าด้วยเคร่ืองแบบของผู้ปฏิบตังิานประจ�า 

   สถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 2.2 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา

   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 2.3 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

   ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563

 2.4 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 

   แต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

 2.5 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุน (ฉบับที่ 2)  

   พ.ศ. 2563

 2.6 ระเบยีบสถาบันการพยาบาลศรีสวรนิทริา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทนุสถาบนั (ฉบบัที ่2) 

   พ.ศ. 2563
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 2.7 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักสถาบัน 

   การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563

 2.8 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย 

   แทนการหารถประจ�าต�าแหน่งของผู้บริหารสถาบัน พ.ศ. 2563

3. ด้านการศกึษาและการประกันคณุภาพ

 3.1 อนุมัติให้ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับสถาบัน 

   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

 3.2 อนุมัติโครงการทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่

 3.3 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ส�านักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

   (พ.ศ. 2562- 2566) และแผนปฏิบัติการส�านักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  

   สภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 3.4 รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2561

   และแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�าปีการศึกษา 2562

 3.5 อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2562 

   จ�านวน 200 คน รวมทั้งผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล 

   3.6 อนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจ�าปีการศึกษา 2562

    3.7 อนุมตัปิระกาศนียบตัรแก่ผู้ส�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศกึษา 2561 

   จ�านวน 56 คน และปีการศึกษา 2562 จ�านวน 1 คน

 3.8 เห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (มคอ. 7) และรายงานผลการ

   ทวนสอบระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

  3.9 เห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

   ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (มคอ. 7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2562

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  

 4.1 อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

   สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. เรื่องอื่นๆ 

 5.1 เห็นชอบผลการประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณบดสี�านักวชิาบณัฑติศกึษา ผู้อ�านวยการศนูย์บริการ 

   การพยาบาล ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน           

   5.2 เห็นชอบชื่อภาษาจีนของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

   5.3 เห็นชอบการให้สถาบันเป็นหน่วยงานประเมินสมรรถนะพนักงานให้การดูแล

   5.4 รบัทราบการด�าเนินการของสถาบนัในการก�าหนดมาตรการในการควบคมุและป้องกันการแพร่ระบาด 

   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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   5.5 อนุมัติให้เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ ไปยังส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อด�าเนินการ 

   ตามขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ   

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

   5.6 รับทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

   (ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล แทนคณะกรรมการชุดเดิม

   ซึ่งจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

   5.8 อนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 2 ของการด�ารงต�าแหน่ง

  5.9 อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระ

  5.10 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนผู้ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

  5.11 อนุมตักิารแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการประมนิผลการปฏิบติัหน้าทีข่องอธิการบด ีแทนผู้ทีพ้่นจาก 

   ต�าแหน่งตามวาระ 

  5.12 อนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษา เน่ืองจาก 

   คณะกรรมการหมดวาระ

การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 25
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การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 26

การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 27
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การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 28

การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 29
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การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 30

รายงานประจ�าปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 23



 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชด�าเนินแทนพระองค์ ไปยงัห้องประชมุ Auditorium 

ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ประจ�าปีการศึกษา 2562 จ�านวน 200 คน 

 ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน ความว่า “บัณฑิตทั้งหลายเมื่อส�าเร็จ

การศกึษาแล้ว ย่อมมุง่หวงัทีจ่ะออกไปประกอบวชิาชพีพยาบาลให้ส�าเรจ็ผล เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวม 

การจะท�าให้ได้ดังที่กล่าว บัณฑิตต้องมีความรู้ในหลักวิชา และมีความสามารถที่จะน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ให้เหมาะสมบนพื้นฐานของความมีสติรู้ตัว ความสงบมั่นคงในจิตใจ ความคิดวิจารณญาณอันรอบคอบ และ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พร้อมกันน้ัน ก็ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา 

รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ที่ท�างานร่วมกัน ตลอดถึงผู้ป่วยและผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ

งานได้อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ข้อส�าคัญทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนอยู่เสมอ และตั้งใจ

พยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้เต็มก�าลังความสามารถ และให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน

สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง หากบัณฑิตจะได้น�าสิ่งที่พูดน้ีไปพิจารณา และ

ยึดถือปฏิบัติแต่ละคนก็จะเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่ส�าเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันการพยาบาลของสภากาชาดไทย”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

24 STIN : ANNUAL REPORT 2020



รายงานประจ�าปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 25



รางวัล
ท่ีสถาบัน และ

บุคลากรได้รับ
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รางวัล/เกียรติคุณสถาบัน

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล โครงการจิตอาสาดีเด่น จากการส่ง 

ผลงานโครงการค่ายอาสา พฒันาชมุชน ผู้คนใส่ใจ รับมอืสาธารณภัย ห่วงใยสขุภาพ และได้รับรางวลั โครงการ

จิตอาสาระดับชมเชย ล�าดับที่ 1 จากการส่งผลงาน โครงการ STIN อาสาพี่สอนน้อง  I Can do 

CPR and Standard First Aid เข้าประกวดโครงการ GE ชวนคุณท�าดี เพื่อสังคม ปี 2563 จัดโดย ส�านักงาน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีการประกาศผลผ่านทาง Youtube ช่อง 

chandrakasem channel Official  เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด

ผลงานการพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาล ประจ�าปี พ.ศ. 2563 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 35 ปี 

สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สภาการพยาบาล

 สถาบนัการพยาบาลศรีสวรนิทริา สภากาชาดไทย 

ได้รับรางวลัเชดิชเูกียรต ิ“ชมรมศนูย์ครอบครวัพอเพยีง 

ดีเด่นระดับอุดมศึกษา” อันดับดีเยี่ยม จากโครงการ

ครอบครวัพอเพยีงสูส่ถานศกึษาและชมุชน ปีการศกึษา 

2562 ณ ศนูย์ครอบครัวพอเพยีง อสิลามวทิยาลยัแห่ง

ประเทศไทย

รายงานประจ�าปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 27



โดยผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน วาระพิเศษ ที่ 23/2563  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 อาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัว 

พอเพยีงมหาวทิยาลยั” จากโครงการครอบครวัพอเพยีงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่                  

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

บุคลากรดีเด่น

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�าปี 2562

อาจารย์นภาพร พีรกวี

- อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการ

 พยาบาลผู้ใหญ่และผู ้สูงอายุ 

-  ได้รบัการสรรหาให้เป็นบคุลากร 

 ดีเด่น สถาบันการพยาบาล

 ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 ประจ�าปี 2562

 ประเภทอาจารย์

นางศรัณยา จันทรตรี 

- หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

- ได้รบัการสรรหาให้เป็นบคุลากร

 ดีเด่น สถาบันการพยาบาล

 ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 ประจ�าปี 2562

 ประเภทเจ้าหน้าที่ 

นางสาวเพ็ญประภา มูลแก่น 

- ลูกจ้างประจ�า 

- ได้รบัการสรรหาให้เป็นบคุลากร

 ดีเด่น สถาบันการพยาบาล

 ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 ประจ�าปี 2562

 ประเภทลูกจ้างประจ�า
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ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ
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ในปีการศึกษา 2563 สถาบันมีผลการด�าเนินงานด้านการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

ระดับปริญญาบัณฑิต

  1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผ่านการ

รับรองจากสภาการพยาบาลและส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาใหม่ 

จ�านวน 209 คน มีนักศึกษารวมทั้งหมด จ�านวน 821 คน และนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 200 คน    

โดยบัณฑิตพยาบาลสอบผ่านทุกรายวิชาของการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดงุครรภ์ของสภาการพยาบาลในปีแรก เฉลีย่ 3 ปีการศกึษา (ปีการศกึษา 2560–2562) คดิเป็นร้อยละ 99.49 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรับผิดชอบใน

การก�ากับดูแลการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อน�าไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผล

การเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน 

สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม คณุภาพและมาตรฐานวชิาชพี นอกจากน้ีมกีารด�าเนินงานในการจัดการ

ประชุมวิชาการ การจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

พันธกิจที่ 1
สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
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 2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

และให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะปฏิบัติการพยาบาล โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้

   1)  การจัดสัมมนาผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 

   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

   2)  การจัดสัมมนาพยาบาลพี่เลี้ยง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

   3) การจัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

   ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สัมมนาผู้ใช้บณัฑติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ปีการศกึษา 2562 เม่ือวนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สัมมนาพยาบาลพีเ่ล้ียง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ปีการศกึษา 2562 เม่ือวนัที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 4) การจัดหาสื่อการเรียนรู้ จัดซื้อหุ่นและอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาล ได้แก่ ชุดหุ่นฝึกจ�าลอง 

  สถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง โมเดลฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก โมเดลชิ้นเนื้อจ�าลองกระดกูหกั 

  ทีแ่ขน ขา ทีว่ดัส่วนสงูความยาวเด็กแบบนอน ตุก๊ตาอาบน�า้เดก็ เคร่ืองตรวจเท้าเบาหวาน Hood เด็ก

  ส�าหรบัให้ออกซเิจน ชดุ Intercostal Drainage เทอร์โมมเิตอร์ดจิิตอล เฝือกดามคอ ปรับระดบัได้ 

  และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อวิดีทัศน์

  5)  การผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง

  ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

   – พยาบาลกับการใช้เหตุผลทางจริยธรรมและทัศนคติเชิงจริยธรรม

  สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

   – การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

   – การตรวจภายใน  
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  สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

   – การดูแลผู้รับบริการในการเช็ดตัวแบบสมบูรณ์บนเตียง

   – การดูแลผู้รับบริการในการอุ้มยกเคลื่อนย้าย

   – การรับผู้ป่วยใหม่

  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

   – การประเมินสภาพผู้สูงอายุ

   – การจัดท่าผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพก

   – การท�าแผลท่อหลอดคอ

   – การใช้ยาอินซูลิน (Insulin)

  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

   – แนวทางการจ�ากัดพฤติกรรมการผูกยึด

   – บอร์ดเกมส์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการพยาบาลจิตเวช

   – การให้ค�าปรึกษา

   – บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมการร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยจิตเวช

 6) การพัฒนา Website STIN E-Learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล :  

  www.elearning.stin.ac.th ได้รวบรวมสื่อการสอนและเผยแพร่ผ่านทาง STIN E-Learning 

  ของสถาบัน ดังนี้

   - สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จ�านวน 17 เรื่อง

   - สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ จ�านวน 15 เรื่อง

   - สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล จ�านวน 93 เรื่อง

   - สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ�านวน 79 เรื่อง

   - สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน จ�านวน 24 เรื่อง

   - สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จ�านวน 37 เรื่อง

   - หน่วยจัดการศึกษา จ�านวน 96 เรื่อง

 7) การสร้างความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โครงการ  

  Internship สู่ Residency Program ในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ

รายงานประจ�าปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 33



 3. การพัฒนานักศึกษาทางด้านต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเปิดประตูความรู้สู่รั้ว STIN เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม “แนะน�าการใช้ฐานข้อมูลส�าหรับฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Gale Lingo” เพื่อพัฒนาความรู้ 

และทักษะของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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การจัดกิจกรรม “การสร้างทัศนคติและความพร้อมในการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพผ่านโครงการพัฒนาทักษะต่อเนื่องต่อยอด และการพัฒนาทักษะปฏิบัติการ

พยาบาล รายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ ในการเสริมทักษะ Simulation เรื่อง      

การดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะ Congestive Heart Failure
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  1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาการ

พยาบาลเดก็ ของสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล และ

สภาสถาบัน ในปกีารศึกษา 2563 มนีกัศึกษาใหม ่สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายุ จ�านวน 7 คน และ

สาขาการพยาบาลเด็ก จ�านวน 3 คน

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

รับผิดชอบในการก�ากับดูแลการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา

พยาบาลศาสตร์ และก�ากับดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษา
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  2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรม โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้

  1)  การพฒันาอาจารย์และนักศกึษาในการอบรมเชงิปฏิบตักิาร เรือ่ง การใช้งานโปรแกรมอกัขราวสิทุธ์ิ 

   ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

   2)  การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวัน Research Day 

   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

   3)  การพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรม เรื่อง การน�าเสนอผลงานนวัตกรรมจากการเรียนรู้รูปแบบ  

   Worked Integrated Learning / Active Learning ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ 

   ผู้สูงอายุขั้นสูง 2 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

   4) การพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 1 

   เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรม ในวัน Research Day เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
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กิจกรรม เรือ่ง การน�าเสนอผลงานนวตักรรมจากการเรยีนรู้รปูแบบ Worked Integrated Learning / 

Active Learning ในรายวชิาปฏิบติัการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายขุัน้สงู 2 เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรม ในวัน Research Camp ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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 ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนการจัดโครงการ/

กจิกรรม เพื่อพฒันานกัศึกษาให้มคีณุลกัษณะที่พงึประสงคต์ามวัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร และคุณลกัษณะของ

พยาบาลสภากาชาดไทย ดังนี้

  

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดี มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้

 2. โครงการสัมมนาเยาวชนก้าวหน้า มีการด�าเนินงาน ดังนี้

  จัดสัมมนาให้แก่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสร 

นักศึกษา เพื่อพัฒนาแนวคิดและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากร ส�าหรับการด�าเนินงานกิจกรรม

เสริมหลักสูตรแบบออนไลน์ ในวันที่ 19, 20 และ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Google 

Meet

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่

1 2 3 4

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

2) โครงการพิธีสวมหมวก

3) โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา

4) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส�าเร็จการศึกษา

5) กิจกรรม STIN อาสาพี่สอนน้อง CPR และปฐมพยาบาลเบื้องต้น

6) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR)

7) กิจกรรมปฏิบัติธรรมน้อมน�าสุข

8) โครงการ STIN ร่วมใจบริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน

9) กิจกรรมพยาบาลกาชาด เก่ง ดี มีความสุข

10) กิจกรรมชวนกันท�าดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

11) กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจโรคซึมเศร้า 

12) กิจกรรมอยู่อย่างพอดี ชีวิตพอเพียง

13) กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคอ้วน

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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 7.3 โครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษาที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา มีดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่จัด
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

1. กิจกรรมสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย
ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาด

ของไวรัส COVID-19 
-

2. กิจกรรม STIN ร่วมใจสร้างประชาธิปไตย 16 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 698

3. กิจกรรม STIN ก้าวไกลหัวใจพอเพียง สงิหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 264

4. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ  

   รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ
14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 120

5. โครงการ STIN อาสาปันสุข สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 100

6. โครงการกาชาดร่วมใจ สร้างสังคมไทย ห่างไกลบุหรี่ มิถุนายน พ.ศ. 2562 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 2,979

7. กิจกรรม STIN ทบทวนความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ มิถุนายน พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2562 100

8. กิจกรรม English with STIN สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 106

9. กิจกรรม STIN ก้าวไกลใส่ใจสุขภาพ มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตุลาคม พ.ศ. 2563 100

10. กิจกรรมขยับกายสบายใจใส่ใจสุขภาพ กันยายน พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 50

11. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยกีฬา สิงหาคม พ.ศ. 2562 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 100

12. กิจกรรมพัฒนาทักษะป้องกันตนเองพื้นฐาน

    ด้วยมวยไทยสร้างสรรค์
กันยายน พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 50

13. กิจกรรมรับน้องใหม่สายใยสวีแด กันยายน พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 800

14. กิจกรรมรวมสายใย คล้องใจ STIN (Goodbye     

    Senior)

ไม่มีการจัดกิจกรรมเน่ืองจากการแพร่ระบาด

ของไวรัส COVID-19
-
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กิจกรรม STIN ร่วมใจบรจิาคโลหิต เทดิไท้องค์ราชนั ตัง้แต่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2562 – เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่จัด

ผู้เข้า

ร่วม

กิจกรรม

15. กิจกรรม STIN รวมสายใยสานสัมพันธ์ สิงหาคม พ.ศ. 2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2563  500

16. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร มิถุนายน พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 100

17. โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

     17.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  

           พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

           พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

           - กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 250

     17.2 กิจกรรมวันแม่

           - ร่วมลงนามถวายพระพร 
11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 250

     17.3 ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราข 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 40

18. กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

    - กิจกรรมพิธีไหว้ครู
27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 300

19. โครงการเครือข่ายอาสาพัฒนา

    - ค่ายอนามัยชุมชน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 80

    - ร่วมกิจกรรมมูลนิธิรัฐบุรุษ สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 80

    - ร่วมกิจกรรมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 80

    - ร่วมกิจกรรมกับชมรมนักศกึษาพยาบาลแห่งประเทศไทย สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563 80
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 ชมรมอาสายวุกาชาด ฝ่ายพฒันาสงัคมและบ�าเพญ็ประโยชน์ สโมสรนักศกึษา จัดโครงการ STIN อาสาปันสขุ 

ขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 

 สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย โดยชมรมก้าวหน้าวาทการ ฝ่ายนักศกึษาสมัพนัธ์ศกึษา 

สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกไฟนักพูด” เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 กิจกรรม English Festival โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Asian International festival 

(LOI KRATHONG) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาล 

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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กิจกรรมปฏิบัติธรรมน้อมน�าสุขร่วมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 5 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์ เมื่อวันที่ 8 – 25 มกราคม พ.ศ. 2563

 กิจกรรมค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 –  

วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 3 บ้านปิ่นแก้ว ต�าบลชายนา อ�าเภอ

เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 ชมรมนักศกึษาพยาบาลสร้างสงัคมไทยปลอดบหุรี ่ฝ่ายพฒันาสงัคมและบ�าเพญ็ประโยชน์ สโมสรนักศกึษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย 

ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ รณรงค์เพื่อการลด/ละ/เลิก

การสูบหร่ี มีการเล่นเกมส์ มอบของรางวัล และการแสดงเก่ียวกับการป้องกันตนเองจากควันบุหรี่มือสอง 

มือสาม

กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสถาบัน

วันที่ 13 และ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
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 สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย จัดโครงการพฒันาคณุลกัษณะ STIN ด้านสาธารณภัย 

(I CAN DO CPR) ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2563 และจัด 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic CPR) ให้แก่นักศึกษาพยาบาล 

ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า 

ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 4 ประจ�าปีการศึกษา 2562

 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันท�าดีเพื่อผู้สูงอายุและ 

ผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 15, 22 มกราคม 2562 และวันที่ 12, 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก 

ของสภากาชาดไทย
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 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา น�าโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ�าปี

การศึกษา 2563 ได้น�าชุดสุขอนามัย (Hygiene Kit) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานบรรเทาทุกข์และ

ประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย มอบให้แก่ศนูย์พฒันาการจัดสวสัดกิารผู้สงูอายบุ้านบางแค (บ้านบางแค 1) 

และบ้านผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรม

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ชวนกันท�าความดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส”

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ประเภททีมหญิง  จากการแข่งขัน “กีฬา Gown games ครั้งที่ 6”

ประการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 25 มกราคม พ.ศ. 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นางสาวธัญญารัตน์   ภูมิเรศสุนทร  นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นางสาวพัชรินทร์   นามบุญศรี    นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นางสาวรุ่งทิวา    วงศ์วิลาศสกุล  นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นางสาวสุดารัต    โนมิตร   นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นางสาวสุรนาถ    เขมคุณานันต์  นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นางสาวเสาวรส    ค�าโทน   นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นางสาวอาทิตตญา   มาลาอุตย์  นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นางสาวธัญวรัตม์   สนศิริ    นักศึกษาชั้นปีที่  1 

 นางสาวลักษณาพร   เห็นประเสริฐ  นักศึกษาชั้นปีที่  1 

 นางสาวศศิธร    ภักตรนรา  นักศึกษาชั้นปีที่  1 

 นางสาวสิริยาภรณ์   วรรณสินธ์  นักศึกษาชั้นปีที่  1 

 นางสาวสุกัญญา   พูลทาสี   นักศึกษาชั้นปีที่  1 

รางวัลของนักศึกษา
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 นายพัชราวุฒิ    คันโทเงิน  นักศึกษาชั้นปีที่  3

 นายวิสุทธิพัฒน์   สิงห์กลาง  นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นายสาการียา    ตาเย๊ะ   นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นายอดิเทพ     หงษ์สา   นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นายซาฟารี     สาและ   นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นายคุณานนต์    ก่อกิจ   นักศึกษาชั้นปีที่  1  

 นายมานพ      ไชยวิศาล              นักศึกษาชั้นปีที่  1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย จากการแข่งขัน “กีฬากาวน์เกมส์ ครั้งที่ 6”

ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 25 มกราคม พ.ศ. 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน “กีฬากาวน์เกมส์ ครั้งที่ 6”

ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 25 มกราคม พ.ศ. 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นางสาวณัฐนันท์   พรมศรี   นักศึกษาชั้นปีที่  3

 นางสาวอิศรา    ขุนทอง   นักศึกษาชั้นปีที่  3

 นางสาวศิริพร    จงราช   นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นางสาวสาธิตา    ถิ่นถาวรกุล  นักศึกษาชั้นปีที่  2

 นางสาวมิลตรา     ทรายแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่  3  

 นางสาวจิรัชญา    สุขีลักษณ์  นักศึกษาชั้นปีที่  2  

 นางสาวณัฐวรรณ   ส่งศรี   นักศึกษาชั้นปีที่  2  

 นางสาวปัญชณิชย์   สมภาร   นักศึกษาชั้นปีที่  2  

 นางสาวญาณิศา   งามสมทรง  นักศึกษาชั้นปีที่  1  

 นางสาวณัฐชยา    ช่วยออก  นักศึกษาชั้นปีที่  1  

 นางสาวณัฐนิชา    กาฬสิงห์  นักศึกษาชั้นปีที่  1   

 นางสาวสิริญากรณ์   เครือแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่  1
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พันธกิจที่ 2
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และ

สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน

บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ / ทุนวิจัย

ล�ำดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง วำรสำร

1 Cecep	 Eli	Kosasih
Busakorn	Punthmatharith*
Umaporn	Boonyasopun

Effects	of	the	Nursing	
Therapeutics	Program	for	
Facilitating	Patient	Transition	
(NTPFPT)	on	Subjective 
Well-Being,	Role	Mastery	and	
Relationships’	Well-Being	
among	Adult	Stroke	Patients 
in	Bandung,	Indonesia

Walailak	Journal	of	Science	
and	Technology,17	(5)	 
460-475	(May	2020)

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 1 เรื่อง

ล�ำดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง วำรสำร

1 สุจรรยา		โลหาชีวะ*
นันทภัค		ชนะพันธ์*

ปัจจัยท�านายประสบการณ์ทางบวก
และทางลบในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ของผู้ดูแล

วารสารการพยาบาลจิตเวช 
และสุขภาพจิต	ปีที่	34	ฉบับที่	1	
ม.ค.-เม.ย.63	หน้า	103-117

2 นภาพร		พีรกวี*
มลธิรา		อุดชุมพิสัย*

ประสบการณ์การตัดสินใจของ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤตช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากการช่วยชีวิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
สู่ระยะท้าย	:	การศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ

วารสารพยาบาลศาสตร์	และ
สุขภาพ	ปีที่	43		ฉบับที่	2 
เม.ย.-มิ.ย.	63	หน้า	13-24

3 ม.ล.	สมจินดา		ชมพูนุท*
วรรณเพ็ญ		อินทร์แก้ว
ปิยะพร		คามภีรภาพพันธ์

ผลของการใช้ผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ 
ต่อการเกิดผดผื่น	ความชื้น	และ
อุณหภูมิบริเวณผิวหนังของผู้รับ
บริการติดเตียง	ชุมชนคลองเตย

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีที่	13		ฉบับที่	1		ม.ค.-มิ.ย.	63 
หน้า	196-208

4 ประภาพร		จินันทุยา*
อัญชลี		ชูติธร*

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัด
ของผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหาร

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีที่	13		ฉบับที่	1		ม.ค.-มิ.ย.	63 
หน้า	209-227

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�านวน 20 เรื่อง
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ล�ำดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง วำรสำร

5 มลธิรา		อุดชุมพิสัย*
นันทิยา		แสงทรงฤทธิ์*

ความต้องการและความพร้อมในการ
ดูแลของญาติผู้ป่วยวิกฤตทาง 
อายุรกรรม	:	การศึกษาแบบผสานวิธี

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีที่	13		ฉบับที่	1		ม.ค.-มิ.ย.	63	
หน้า	261-281

6 ภาวิดา		พุทธิขันธ์*
กนกเลขา		สุวรรณพงษ์
นฤมล		อังศิริศักดิ์
กมลรัตน์		เทอร์เนอร์
สุนทราวดี		เธียรพิเชฐ

การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตและสมรรถนะการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีที่	13		ฉบับที่	1		ม.ค.-มิ.ย.	63 
หน้า	282-301

7 ศรารินทร์		พิทธยะพงษ์*
ดวงกมล		วัตราดุลย์*

ปัจจัยท�านายการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอก		ปีที่	31	ฉบับที่	1 
ม.ค.-มิ.ย.	63		หน้า	162-180

8 ฉัตรกมล		ประจวบลาภ*
ดวงกมล		วัตรดุลย์*

ปัจจัยท�านายพฤติกรรมป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือด
สมองในหญิงวัยหมดประจ�าเดือน

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอก		ปีที่	31	ฉบับที่	1 
ม.ค.-มิ.ย.	63		หน้า	27-45

9 ปัญจพาณ์		สุขโข*
วรุณยุพา		รอยกุลเจริญ*
เครือวัลย์		ศรียารัตน์*
พิไลลักษณ์		โรจนประเสริฐ
สุวิทย์		โตสุวรรณ
กฤชเพชร		พชระบูรณิน

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดิน
ไหว	โดยพยาบาลในโรงเรียนระดับ
ประถมวัยในพื้นที่เสี่ยง	จ.เชียงราย	:	
การศึกษาน�าร่อง

วารสารพยาบาลทหารบก	 
ปีที่	21	ฉบับที่	2		พ.ค.-ส.ค.	63 
หน้า	169-180

10 พรนภา		นาคโนนหัน*
จุฬาลักษณ์		ใจแปง*
ฌาตยา		โสนน้อย
สิริมาศ		ปิยะวัฒนะพงศ์

การศึกษาความรู้	ทัศนคติ	และ
พฤติกรรมของพยาบาลในการดูแล 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน 
หลังผ่าตัดหัวใจ

วารสารพยาบาบทหารบก 
ปีที่	21	ฉบับที่	2		พ.ค.-ส.ค.	63 
หน้า	368-376

11 Maneeratsami
			Pattanasombutsook
Busakorn		Punthmatharith*
Sopen		Chunuan
Mark		Hayter
Moira		E	Graham

Prenatal	Attachment	Among	
Thai	Pregnant	Adolescents	:	A	
Qualitative	Study

Songklanagarind	Journal	of	
Nursing	Volume	40	No.1	
January-March	2020	p	1-14

12 พรนภา		นาคโนนหัน*
เอมปภา		ปรีชาธีรศาสตร์*
ชนาพงษ์		กิตยารักษ์

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติ
ด้านการรู้คิดหลังการผ่าตัดท�าทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุ

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข		ปีที่	30	เล่ม	2 
พ.ค.-ส.ค.	63	หน้า	72-82
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ล�ำดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง วำรสำร

13 จรรยา		ฉิมหลวง
รสสุคนธ์		วาริทสกุล*
ยุพิน		อังสุโรจน์

ปัจจัยท�านายอาการนอนไม่หลับใน 
ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

วารสารพยาบาลศาสตร์และ
สุขภาพ	ปีที่	43	ฉบับที่	3		 
ก.ค.-ก.ย.	63	หน้า	148-160

14 จอนผะจง		เพ็งจาด*
นภาพร		พีรกวี*
กนกพร		จิวประสาท*

ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร 
ด้านสุขภาพ

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 
ปีที่	13	ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63

15 ปรียารัตน์		รัตนวิบูลย์*
ศุภาว์		เผือกเทศ*

ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลัง
อ�านาจร่วมกับการให้ความรู้ผ่านสื่อ

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 
ปีที่	13	ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63

16 ปณิชา	 บุญสวัสดิ์*
อัจฉรา	พุ่มดวง

ผลของการบ�าบัดแบบผสมผสานต่อ
ความปวดและความทุกข์ทรมาน 
ในผู้ป่วยมะเร็ง

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีที่	13	ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63

17 มลธิรา		อุดชุมพิสัย*
นภาพร		พีรกวี*

ประสบการณ์การได้รับการดูแลใน
ภาวะวิกฤตของผู้ป่วยในไอซียูทาง
อายุรกรรม	:	การวิจัยแบบผสานวิธี

วชิรสารการพยาบาล	ปีที่	22	
ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63 
หน้า	71-90

18 ดวงกมล		วัตราดุลย์*
วาสนา		เลอวิทย์วรพงศ์
เดือนทิพย์		เขษมโอภาส*
กมลเศรษฐ์		เก่งการเรือ

การพัฒนารูปแบบเครือข่ายแกนน�าจิต
อาสาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ส�าหรับเยาวชนในสถานศึกษาเขต
เมือง

วารสารพยาบาลต�ารวจ	ปีที่	12	
ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63 
หน้า	368-379

19 ปณิชา		บุญสวัสดิ์*
ไอศวรรย์		เพชรล่อเหลียน
จุฑาภรณ์		ทองบุญชู*
วันเพ็ญ		รัตนวิชา
ญานิศา		ดวงเดือน*

พลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	:	 
คลินิกผู้สูงอายุสุขภาพดี

วารสารพยาบาลทหารบก	 
ปีที่	21	ฉบับที่	3	ก.ย.-ธ.ค.	63 
หน้า	481-490

20 เอมปภา		ปรีชาธีรศาสตร์* 
พรนภา		นาคโนนหัน*
จิราพร		เกศพิชญวัฒนา
วัชระ		วิไลรัตน์
ปิ่น		ศรีประจิตติชัย

การพัฒนาเครื่องมือคัดกรอง 
ความเสี่ยงก่อนผ่าตัด	ต่อการเกิด
ภาวะสับสนเฉียบพลันหลัง 
ผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุ

เวชสารแพทย์ทหารบก 
ปีที่	73	ฉบับที่	4	ต.ค.-ธ.ค.	63	 
หน้า	215-227

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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สถาบันสนับสนุนทุนการวิจัยและส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้ง

สนับสนุนทุนการตีพิมพ์บทความวิจัย  ปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้

1. ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน จ�านวน 5 โครงการ

ล�ำดับ ผู้วิจัย โครงกำรวิจัย จ�ำนวนเงิน

1 ศิริพรรณ		ภมรพล*
บังอร		น้อยอ�่า
ประพนธ์		กาญจนศิลป์

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถ 
ในการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมชีวิต 
ในผู้ป่วยที่มีทวารใหม่

247,000.00	บาท

2 ศรารินทร์		พิทธยะพงษ์*
จารุณี		นุ่มพูล*
ดวงกมล		วัตราดุลย์*
สายสมร		กลยณี
อรุณศรี		ไชยรพัฒนา

โปรแกรมการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้
ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

326,700.00	บาท

3 โรส		ภักดีโต*	
ตะวันรัตน์		สกุลรุ่งจรัส*

การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม 
ของโปรแกรมการเล่าเรื่อง 
การให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า 
ผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นต่อความกลัว	
และพฤติกรรมความร่วมมือส�าหรับ 
ผู้ป่วยเด็กวัยเรียน

127,860.00	บาท

4 อารยา		เจรนุกุล*
กนกพร		จิวประสาน*

ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษาชั้นปีที่	3	ในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	
2

125,000.00	บาท

5 พรพิมล		อาภาสสกุล*
สุนีย์		กลีบปาน*
พงศ์แสน		พิทักษ์วัชระ

การพัฒนา	และศึกษาประสิทธิผลของ	
"อุปกรณ์สอนเสริมการหดรัดตัวของ
มดลูกจ�าลอง"

413,500.00	บาท

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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2. ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน  จ�านวน  15  โครงการ

ล�ำดับ ผู้วิจัย โครงกำรวิจัย จ�ำนวนเงิน

โครงกำรวจิยัต่อเน่ืองจำกงบประมำณ 2562 

1 ศุทธิจิต		ภูมิวัฒนะ*
นันทิยา		แสงทรงฤทธิ์* 
  

การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยยก
ศีรษะสูง	เพื่อป้องกันการส�าลัก 
และลดแรงของผู้ดูแลในการจัด 
ท่าศีรษะสูงให้ผู้ป่วยติดเตียง

208,500.00	บาท 
(งวดที่	2	ปีงบประมาณ	63)

2 ปณิชา		บุญสวัสดิ์* 
กิตติกร		นิลมานัต
สาวิตรี		ลิ้มชัยอรุณเรือง
ปิ่น		ศรีประจิตติชัย
ลัญฉน์ศักดิ์		อรรฆยากร
จักรพงษ์		จักกาบาตร์
ภรเอก		มนัสวานิช
วีรมลล์		จันทรดี

การบูรณาการการดูแลผู้สูงอาย ุ
ที่มีความปวดจากมะเร็ง 
อย่างเป็นองค์รวม

508,000.00	บาท 
(งวดที่	2	ปีงบประมาณ	63)

3 วิไลเลิศ		ค�าตัน*
Shirley		Moore
นิจศรี		ชาญณรงค์
สภาพันรัตน์		ค�าหอม
สุภัทรา	 พัฒนาประทีป

System	CHANGE	TM-Stroke	:	
Using	a	Systems	Approach	to	
Build	Healthy	Living	in	Thai	
Stroke	Patients	and	Families

1,364,200.00	บาท 
(งวดที่	2	ปีงบประมาณ	63)

4 สุจรรยา		โลหาชีวะ*
นันทภัค		ชนะพันธ์*
พูลสิน		เฉลิมวัฒน์

ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริม
ความสามารถในการดูแลของผู้ป่วยจิต
เภท

169,000.00	บาท 
(งวดที่	2	ปีงบประมาณ	63)

5 อารยา		เจรนุกุล*
ชยนุช		ไชยรัตนะ*
ธัญธิตา		วิสัยจร*

แผนบูรณาการ-การพัฒนาต้นแบบ
การดูแลระยะท้ายจากโรงพยาบาลสู่
บ้าน

477,500.00	บาท 
(งวดที่	2	ปีงบประมาณ	63)

6 มลธิรา		อุดชุมพิสัย*
นภาพร		พีรกวี*
นันทิยา		แสงทรงฤทธิ์*

การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่อง
ส�าหรับผู้ป่วยหลังวิกฤตและญาต ิ
เพื่อส่งเสริมการฟื้นหาย 
และเพิ่มคุณภาพชีวิตภายหลัง
จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล

77,500.00	บาท 
(งวดที่	2	ปีงบประมาณ	62)

โครงกำรวจิยัจำกงบประมำณ 2563

7 ภาวิดา		พุทธิขันธ์*
กนกเลขา		สุวรรณพงษ์
นฤมล		อังศิริศักดิ์

การประเมินติดตามความก้าวหน้า 
การบูรณาการการจัดการเรียน 
การสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ปีการศึกษา	2561

40,500.00	บาท
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ล�ำดับ ผู้วิจัย โครงกำรวิจัย จ�ำนวนเงิน

8 ชญาภรณ์  ตีวารี*
จิรวรรณ  กล่อมเมฆ

การสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็ก
ยากจนและขาดแคลน แบบพหุปัจจัย
ของทีมบูรณาการสุขภาพการเรียนรู้ 
พัฒนาและการคุ้มครองเด็กในกรุงเทพ

  50,000.00 บาท

9 ปณิชา  บุญสวัสดิ์* การส�ารวจพลังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
สุขภาพดี

 12,000.00 บาท

10 จอนผะจง  เพ็งจาด*
ปานจันทร์  ฐาปนกุลศักดิ์*
สุชาดา ทวีสิทธิ์

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการ
ยอมรับการท�าหนังสือแสดงเจตนา 
เพื่อการรักษาทางการแพทย ์
ในผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

1,500,000.00 บาท

11 ชญาภรณ์  ตีวารี*
จิรวรรณ   กล่อมเมฆ

โครงการวิจัย เรื่องถอดบทเรียน 
การสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็ก
ยากจนและขาดแคลนแบบพหุปัจจัย 
ของทีมบูรณาการสุขภาพการเรียนรู้
พัฒนา และการคุ้มครองเด็ก 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และนครปฐม

178,600.00 บาท

12 ณัฐชยา  พลาชีวะ*
ปราโมทย์  ถ่างกระโทก*

ผลของโปรแกรมการป้องกันการ 
สูบบุหรี่ทางอินเทอร์เน็ตส�าหรับ
นักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
กรุงเทพมหานคร

50,000.00 บาท

13 กุลธิดา  เกตุแก้ว* 
อาทิตยา  แก่นไกร*
นันทกา  สวัสดิพานิช*

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช ้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก 
วัยก่อนเรียนใน กทม.

99,440.00 บาท
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ล�ำดับ ผู้วิจัย โครงกำรวิจัย จ�ำนวนเงิน

14 กนกพร		จิวประสาท*
ประภาพร		จินันทุยา*
ปิยะดา		สิทธิเดชาไพบูลย์

ปัจจัยท�านายคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัด
ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

139,700.00	บาท

15 วราพรรณ		วงษ์จันทร์*
บุศรา		ชัยทัศน์*

การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน
ภาวะน�้าหนักเกินของ	น.ร.	ประถม
ศึกษาตอนปลาย	กทม.

30,000.00	บาท

ล�ำดับ ผู้วิจัย โครงกำรวิจัย จ�ำนวนเงิน

1 ชญาภรณ์		ตีวารี*
จิราวรรณ		กล่อมเมฆ

ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้
ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้
ความสามารถและพฤติกรรม	การดูแล
ความปลอดภัยของผู้ดูแลเด็กวัย 
ก่อนเรียนที่ยากจน	และมีความ
ขาดแคลนแบบพหุปัจจัย

5,500.00	บาท

2 สมพิศ		ใยสุ่น*
พรทิพย์		ชีวะพัฒน์*
โบว์ชมพู		บุตรแสงดี*

รูปแบบการพัฒนาการก�ากับตนเอง 
ในการฝึกทักษะปฏิบัติก่อนการเรียน 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
และการผดุงครรภ์	1	ของนักศึกษา	
พยาบาล	สถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย

5,500.00	บาท

3 นันทิยา		แสงทรงฤทธิ์*
ศรินรัตน์		วัฒนธรนันท์*

ปัจจัยท�านายผลการสอบความรู ้
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาล	และ 
การผดุงครรภ์ของบัณฑิตพยาบาล	
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	
สภากาชาดไทย

5,500.00	บาท

4 ปราโมทย์		ถ่างกระโทก*
วชิรา		โพธิ์ใส
เพลินตา		พิพัฒน์สมบัติ

ความตรงและความเที่ยงของแบบ 
วัดคุณภาพชีวิต	เฉพาะผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง	ฉบับภาษาไทย

5,500.00	บาท

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

3. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย จ�านวน 13 เรื่อง
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ล�ำดับ ผู้วิจัย โครงกำรวิจัย จ�ำนวนเงิน

5 สุจรรยา		โลหาชีวะ*
นันทภัค		ชนะพันธ์*

ปัจจัยท�านายประสบการณ์ทางบวก
และทางลบในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ของผู้ดูแล

5,500.00	บาท

6 มลธิรา		อุดชุมพิสัย*
นันทิยา		แสงทรงฤทธิ์*

ความต้องการและความพร้อมในการ
ดูแลของญาติผู้ป่วยวิกฤตทาง 
อายุรกรรม	:	การศึกษาแบบผสานวิธี

5,500.00	บาท

7 นภาพร		พีรกวี*
มลธิรา		อุดชุมพิสัย*

ประสบการณ์การตัดสินใจของ
พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตช่วงเปลี่ยน
ผ่านจากการช่วยชีวิตด้วยเทคโนโลยี	
ขั้นสูงสู่ระยะท้าย	:	การศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ

5,500.00	บาท

8 ม.ล.สมจินดา		ชมพูนุท*
วรรณเพ็ญ			อินทร์แก้ว
ปิยะพร		คามภีรภาพพันธ์

ผลของการใช้ผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ 
ต่อการเกิดผดผื่น	ความชื้นและ
อุณหภูมิบริเวณผิวหนังของ 
ผู้รับบริการติดเตียง

5,500.00	บาท

9 ฉัตรกมล		ประจวบลาภ*
ดวงกมล			วัตราดุลย์*

ปัจจัยท�านายพฤติกรรมป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจ	และโรคหลอดเลือด
สมองในหญิงวัยหมดประจ�าเดือน

5,500.00	บาท

10 ประภาพร		จินันทุยา*
อัญชลี		ชูติธร*

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัด
ของผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหาร

5,500.00	บาท

11 พรนภา		นาคโนนหัน*
เอมปภา		ปรีชาธีรศาสตร์*
ชนาพงษ์		กิตยารักษ์

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติ
ด้านการรู้คิดหลังการผ่าตัดท�าทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุ

5,500.00	บาท

12 ปัญจพาณ์		สุขโข*
วรุณยุพา		รอยกุลเจริญ*
เครือวัลย์		ศรียารัตน์*
พิไลลักษณ์		โรจนประเสริฐ

ประสิทธิผลของโปรแกรม 
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
แผ่นดินไหวโดยพยาบาลในโรงเรียน
ระดับประถมวัย	พื้นที่เสี่ยงจังหวัด
เชียงราย	:	การศึกษาน�าร่อง

5,500.00	บาท

13 พรนภา		นาคโนนหัน*
จุฬาลักษณ์		ใจแปง*
ฌาตยา		โสนน้อย
สิริมาศ		ปิยะวัฒนพงศ์

การศึกษาความรู้	ทัศนคต ิ
และพฤติกรรมของพยาบาล 
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสน
เฉียบพลันหลังผ่าตัดหัวใจ

5,500.00	บาท
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งานวิจัยและนวัตกรรมที่น�าไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบัน

 สถาบันได้ผลักดันให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้จากงานวิจัย โดยเผยแพร่ผ่าน Website รวมทั้ง

สนับสนุนการน�าความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ ชุมชน 

และสังคม

 การจัดกิจกรรมครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (eRM) ให้แก่

อาจารย์สถาบัน เพื่อใช้ในการด�าเนินการต่างๆ ด้านงานวิจัย ได้แก่ การขอทุนสนับสนุนการท�าวิจัย การขอ

สนับสนุนค่าตีพิมพ์ และการขอสนับสนุนเรื่องอื่นๆ ตามประกาศของสถาบัน ตลอดจนการเก็บข้อมูลด้านการ

วิจัยของอาจารย์ประจ�าสถาบัน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

การอบรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย (electronic Research  Management : eRM)

วันที่ 12, 19 และ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธรานุสรณ์

ล�ำดับ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง
ประเภทกำรใช้

ประโยชน์
หน่วยงำน 
ที่น�ำไปใช้่

จ�ำนวนผู้ที่ได้
รับประโยชน์

1 ปัญจพาณ์		สุขโข*
วรุณยุพา		รอยกุลเจริญ*
เครือวัลย์		ศรียารัตน์*
พิไลลักษณ์		โรจนประเสรฐิ

ประสิทธิผลของโปรแกรม 
การเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์แผ่นดินไหว 
โดยพยาบาลในโรงเรียน 
ระดับประถมวัย	พื้นที่เสี่ยง	
จ.เชียงราย

ในเชิงนโยบาย 
ในเชิงสาธารณะ

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

1,250	คน 

มูลนิธิครอบ	
ครัวพอเพียง

1,182		คน

2 ชยนุช		ไชยรัตน์*
โรส		ภักดีโต

ผลของการสอนโดยใช้
สถานการณ์ผ่านสื่อการเรียนรู้
อีเลิร์นนิ่งต่อการใช้เหตุผล
และทัศนคติเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษา

ในเชิงสาธารณะ วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี
สงขลา
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บทความวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2563

ล�ำดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง วำรสำร

1 จุฑามาศ		ทองประดับ* การป้องกันการเสพติดเฟซบุ๊กในวัยรุ่น	
:	บทบาทของพยาบาลจิตเวช

วารสารสภาการพยาบาล 
ปีที่	35	ฉบับที่	1	ม.ค.-มี.ค.	63 
หน้า	18-30

2 ปราโมทย์		ถ่างกระโทก*
รภัทภร		เพชรสุข
วินัย		ไตรนาทถวัลย์
พรวดี		ธาตุดี
ปริศนา		บุญประดิษฐ์

รูปแบบการจัดการดูแลส�าหรับ 
ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชน

วารสารแพทย์นาว ี
ปีที่	47		ฉบับที่	1	ม.ค.-เม.ย.	63	 
หน้า	234-248

3 จุฑามาศ		ทองประดับ* การจัดกลุ่มบ�าบัดในผู้ป่วยจิตเวช วารสารพยาบาลทหารบก 
ปีที่	21	ฉบับที่	1	ม.ค.-เม.ย.	63 
หน้า	56-95

4 ศุทธิจิต		ภูมิวัฒนะ* การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ชนิด	Invasive	:	จากแนวคิดสู่การ
ปฏิบัติ

วชิรสารการพยาบาล 
ปีที่	22		ฉบับที่	1		ม.ค.-มิ.ย.63 
หน้า	70-91

5 ไพรินทร์		พัสดุ* บทบาทพยาบาล	:	การเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองในระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศไทย

วชิรสารการพยาบาล 
ปีที่	22		ฉบับที่	1		ม.ค.-มิ.ย.63 
หน้า	60-69

6 จุฑาภรณ์		ทองบุญชู*
กุลธิดา		เกตุแก้ว*

Flu	B	อันตรายกว่าที่คิด	:	ความ
ท้าทายทางการพยาบาล

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีที่	13	ฉบับที่	1	ม.ค.-มิ.ย.	63 
หน้า	25-38

7 พรทิพย์		ชีวะพัฒน์*
กฤษณา		พูลเพิ่ม*

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก	: 
สถานการณ์ปัจจุบันและบทบาท
พยาบาล

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 
ปีที่	13	ฉบับที่	1	ม.ค.-มิ.ย.	63 
หน้า	39-49
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ล�ำดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง วำรสำร

8 ปวิตรา		ทองมา* ความรอบรู้ด้านสุขภาพและผลลัพธ์
ทางสุขภาพในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีที่	13	ฉบับที่	1	ม.ค.-มิ.ย.	63 
หน้า	50-62

9 ปาณิศา		บุณยรัตกลิน* บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน 
กับการสร้างเสริมความรอบรู ้
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีที่	13	ฉบับที่	1	ม.ค.-มิ.ย.	63 
หน้า	63-75

10 ม.ล.อาบกนก		ทองแถม* การลดความเสี่ยงจากภาวะภัยพิบัต ิ
ในผู้สูงอายุ

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 
ปีที่	13	ฉบับที่	1	ม.ค.-มิ.ย.	63 
หน้า	76-89

11 บุศรินทร์		หลิมสุนทร* การกระตุ้นความสามารถของสมอง 
ในผู้ที่มีภาวะความสามารถของสมอง
บกพร่องเล็กน้อยหลังเกิดโรคหลอด
สมอง

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอก		ปีที่	31	ฉบับที่	1 
ม.ค.-มิ.ย.	63		หน้า	2-16

12 วิไลพร		สิงหถนัดกิจ*
ธิดารัตน์		วศะรงรอง*

มายาคติในการดูแลผู้สูงอายุ	:	 
มิติด้านวัฒนธรรม

วารสารพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม	ปีที่	21 
ฉบับที่	40		ม.ค.-มิ.ย.	63 
หน้า	96-106

13 นันทกา		สวัสดิพานิช*
พิริยลักษณ์		ศิริศุภลักษณ์

พยาบาลพี่เลี้ยงในศตวรรษที่	21	:	
แนวทางการพัฒนาเพื่อบรรล ุ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

วารสารวิจัยสุขภาพและการ
พยาบาล		ปีที่	36	ฉบับที่	2 
พ.ค.-ส.ค.	63		หน้า	263-272

14 วราพรรณ		วงษ์จันทร์* การป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
เด็กวัยเรียนตอนปลาย	:	การจัดการ
ตนเอง

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปีที่	21	ฉบับที่	2	พ.ค.-ส.ค.	63 
หน้า	26-34

15 ตรีทิพย์		เครือหลี
วันธณี		วิรุฬพานิช
บุษกร		พันธ์เมธาฤทธิ์*

การเยียวยาด้านจิตวิญญาณ 
ของวัยรุ่นที่เป็นโรคมะเร็ง

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร ์
ปีที่	40	ฉบับที่	2	เม.ย.	63 
หน้า	163-173

16 ปานจันทร์		ฐานปกุลศักดิ์* การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า	
:ประเด็นส�าคัญในการดูแลแบบ 
ประคับประคองในผู้สูงอายุ

วารสารพยาบาลศาสตร์และ
สุขภาพ		ปีที่	43		ฉบับที่	3 
ก.ค.-ก.ย.	63	หน้า	12-22
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ล�ำดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง วำรสำร

17 ศุภาว์		เผือกเทศ*
กฤษณา		พูลเพิ่ม*

ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม 
และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
ในการผดุงครรภ์ยุคประเทศไทย	4.0

วารสารพยาบาลศาสตร์และ
สุขภาพ		ปีที่	43		ฉบับที่	3 
ก.ค.-ก.ย.	63	หน้า	1-11

18 ปราโมทย์		ถ่างกระโทก*
ณัฐชยา		พลาชีวะ*
วินัย		ไตรนาทถวัลย์
ปริศนา		บุญประดิษฐ์

ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต:	แนวคิด
และการประยุกต์ใช้ส�าหรับการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

เชียงใหม่เวชสาร		ปีที่	59 
ฉบับที่	3	ก.ค.-ก.ย.	63 
หน้า	163-172

19 กนกวรรณ		สุวรรณปฏิกรณ์* พยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
คนวัยท�างานยุค	4.0

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย	
ปีที่	13	ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63

20 จารุณี		นุ่มพลู* การประยุกต์ทฤษฎีขั้นกาเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมในผู้ป่วยกลุ่มอาการ 
เมแทบอลิกวัยผู้ใหญ่

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย	
ปีที่	13	ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63

21 เกวลี		เชียรวิชัย* อัตลักษณ์ของพยาบาลผู้จัดการ 
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย	
ปีที่	13	ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63

22 ปรียาภรณ์		ประยงค์กุล*
สุจรรยา		โลหาชีวะ*

แนวทางในการป้องกันการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นไทย

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย	
ปีที่	13	ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63

23 สิริกัญญวรรณ		ศรีเกษม* การวางแผนการจ�าหน่ายผู้ป่วยภาย
หลังการผ่าตัดท�าทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจ

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย	
ปีที่	13	ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63

24 ปิยาภรณ์		อินทผลัญ*
กนกวรรณ		สุวรรณปฏิกรณ์*

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่
และทวารหนักที่ได้รับการรักษา 
ด้วยยาเคมีบ�าบัด

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย	
ปีที่	13	ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63

25 โรส		ภักดีโต* บทบาทพยาบาลในการจัดการ 
ความปวด	:	กรณีศึกษาผู้ป่วยเด็ก 
วัยเรียน	โรคมะเร็ง

วารสารพยาบาลต�ารวจ 
ปี	12	ฉบับที่	2	ก.ค.-ธ.ค.	63 
หน้า	464-470

26 กฤดิญาดา		เกื้อวงศ์* โควิค-19	แนวปฏิบัติการพยาบาล
ส�าหรับผู้ป่วยเด็ก

วารสารพยาบาลศาสตร ์
และสุขภาพ	ปีที่	43	ฉบับที่	4	
ต.ค.-ธ.ค.	63	หน้า	1-11

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รายงานประจ�าปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 59



 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อให้อาจารย์ 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการผลิตผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพยาบาล 

ผู้สูงอายุ ตลอดจนการท�าแผนที่วิจัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการวิจัยที่จะท�าผลงานวิชาการและ 

ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ ความสนใจของตนเอง และสามารถวางแผนแนวทางการพัฒนา

ตนเองเพื่อผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยได้เพิ่มมากขึ้น

การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บ้านสวนสบายเพลินพรรณไม้รีสอร์ท  อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม

ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย / 

ตามความเช่ียวชาญของบุคลากร
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 การจัดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพคร้ังน้ี มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้อาจารย์สาขาการพยาบาลเดก็ ได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานวิจัย การขอทุนวิจัย และการบริหารโครงการวิจัย ตลอดจนการท�าแผนที่วิจัย 

เพือ่ให้เกิดความชดัเจนในทศิทางการวจัิยทีจ่ะท�าผลงานวชิาการและผลงานวจัิยให้สอดคล้องกับความเชีย่วชาญ 

และความสนใจของตนเอง และสามารถวางแผนแนวทางการพฒันาตนเองเพือ่ผลติผลงานวชิาการและผลงาน

วิจัยได้เพิ่มมากขึ้น

การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
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การบริการวิชาการและวิชาชีพ

 สถาบันด�าเนินโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม จ�านวนมากและหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย การ

พฒันาศกัยภาพบคุลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ การให้บริการแก่ประชาชนทัว่ไปและกลุม่เป้าหมายในระดบัชาติ 

อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขัง

 ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปีที่ 13

 สถาบันสนองพระด�าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด�าเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่

ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงแม่ลูกอ่อน พี่เลี้ยงอาสาสมัครดูแลเด็กและเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถาน

หญิง 2 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ และทัณฑสถานหญิงธนบุรี จากการด�าเนินงานโครงการ

อบรมพบว่า ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ จ�านวน 20 คน สามารถดูแลตนเองและทารกในครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ 

มสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอทารกในครรภ์ และน�าความรู้ทีไ่ด้ไปแนะน�าผู้ต้องขงัหญงิตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ได้เข้ารบัการอบรมได้ 

ผู้ต้องขังหญิงแม่ลูกอ่อน จ�านวน 29 คน และผู้ต้องขังหญิงอาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็ก จ�านวน 24 คน สามารถดูแล

บุตรได้อย่างเหมาะสม และทารกมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีพื้นฐานบุคลิกภาพที่ดี

 นอกจากน้ี ยังเดินทางไปอบรมให้กับผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจ�าจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ต้องขังหญิง 

เข้ารับการอบรม จ�านวน 20 คน

2.  การจัดประชุมวิชาการ/การอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสาขาพยาบาลศาสตร์

 1) สถาบันร่วมกับสมาคมเวช

บ� า บั ดวิ กฤตแห ่ งประ เทศ ไทย 

จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Critical 

Care Medicine 2019: Facing the 

Changes ระหว่างวนัที ่19-21 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์ แอท เซน็ทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมเป็น

พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทาง 

การแพทย์ จ�านวน 562 คน 

พันธกิจที่ 3
บริการวิชาการและวิชาชีพ ท่ีมุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ

เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
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 2) สถาบันร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช จัดอบรม เรื่อง Advance Health Assessment and Giving 

Health Information ในวันที่ 18, 23, 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ 7, 14 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ชาวฟิลิปปินส์ จ�านวน 21 คน

 3) ประชุมวิชาการประจ�าปี 2563 เร่ือง การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านและต่อเน่ืองในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 77 คน
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 4) ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการระยะ intermediate care ผู้ป่วยโรคเร้ือรังจากโรง

พยาบาลสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 

จ�านวน 93 คน

 5) ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World  

ส�าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน พ.ส.2563 ณ โรงแรม

นารายณ์ กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 122 คน
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ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ของศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ

 การด�าเนินงานของศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีความ 

เขม็แขง็และสร้างเสรมิสขุภาพ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของญาตแิละผู้ดแูลผู้สงูอาย ุให้มคีวามรูแ้ละพฒันาทกัษะ

ในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ

ในการลดโอกาสเสีย่งของการเกิดโรคไม่ตดิต่อเร้ือรงั ท�าให้ผู้สงูอายมุคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ อกีทัง้เป็นแหล่งในการ 

ศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในสถาบัน ดังนี้

 1. กิจกรรมบริการการพยาบาลพฒันาศกัยภาพผู้สูงอายรุอบด้านในชมุชน เพือ่พฒันาศกัยภาพการดแูล 

ตนเองของผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการ

ดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุและหลกัสตูรการดูแลผู้สงูอาย ุโดยมกีารจัดอบรม ณ ชมุชนดารุ้นนาซฮีะห์ แขวงล�าผักชี 

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 จ�านวนผู้มารับบริการ 46 ราย และชุมชนเขตหนองจอก 

เมื่อวันที่ 16, 23 และ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จ�านวนผู้รับบริการ 42 คน
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 2. กิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ จัดให้มีกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือด 

สมอง โรคหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ประเมินความเครียดและความซึมเศร้า บริการให้ค�าปรึกษา และวัดมวล

กระดูก ให้ค�าแนะน�าด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ เช่น การคลายเครียดแบบต่างๆ 

การให้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง การดแูล 

ตนเองด้านควบคุมน�้าหนักและออกก�าลังกาย ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 และ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

จ�านวนผู้เข้ารับบริการ 60 คน

 นอกจากน้ี ยังมีงานบริการวิชาการที่เป็น Faculty Practice โดยอาจารย์ของสถาบัน ให้ความรู ้

และค�าแนะน�าด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในรูปแบบ On line ผ่าน Video Call ทาง line Application จ�านวน 

20 ครั้ง รวมเป็นเวลา 63 ชั่วโมง มีผู้สูงอายุมารับบริการทั้งสิ้น 290 คน 
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 3. โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับเครือข่าย ร่วมกับ SCG จัดกิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติ 

การใช้ application เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 2 ครั้ง มีผู้สูงอายุมาใช้บริการ  43 ราย 

การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ของศูนย์การเรียนรู้ ด้านบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

 การจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ เพื่อให้ความรู้

เกี่ยวกับการดูแลบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ แก่ผู้ป่วย ญาติและผู้ดูแล ให้บริการฝึกอบรม

เชงิปฏิบตักิารในด้านการดแูลบาดแผล เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละศกึษาดงูานของนักศกึษาหลกัสตูรต่างๆ ของสถาบนั 

ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดูแลทวารเทียม ความใส่ใจของผู้ดูแลสู่ผู้ป่วย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 

พ.ศ. 2563 ณ ศนูย์การเรียนรู้ด้านบาดแผลออสโตม ีและควบคมุการขบัถ่ายไม่ได้ สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทริา 

สภากาชาดไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จ�านวน 6 ท่าน เป็นผู้ป่วยและผู้ดูแล
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การบริการวิชาการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 1. โครงการให้ค�าปรึกษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่คลินิกภูมิคุ้มกัน ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์รายใหม่และผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายเก่าที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ และดูแลตนเองในการป้องกัน 

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆ มีความร่วมมือในด้านการใช้ยาต้านไวรัส 

อย่างต่อเน่ือง  โดยให้ค�าปรึกษาแบบองค์รวม ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ผู้ป่วยมส่ีวนร่วมในการค้นหาปัญหา

และวธีิการดแูลตนเอง การสร้างพลงัใจแก่ผูป่้วยให้มคีวามสามารถในการดแูลตนเอง นอกจากน้ี ยงัให้การดแูล

และช่วยเหลอืในการส่งต่อไปตรวจตามโรคแทรกซ้อน การส่งต่อรกัษาตามสทิธิประกันสงัคม ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 ได้ให้ค�าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่ผู้ป่วย จ�านวน 35 ราย ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยรับประทานยา 

ตรงเวลาและสม�่าเสมอ ร้อยละ 80-85 ของผู้ป่วยมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองในระดับดีถึงดีมาก การดูแล

ตนเองที่ต้องพัฒนา เช่น การคลายเครียดที่เหมาะสม การออกก�าลังกายเต็มรูปแบบ การคัดกรองความเสี่ยง

ในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืด และผู้ป่วยทีม่ารบัค�าปรกึษาประเมนิคณุภาพชวีติของตนเอง อยูใ่นระดบัดมีาก

 2. โครงการจิตอาสานักศึกษาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอว ี จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยมี

อาจารย์ นักศึกษามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นแกนน�าจิตอาสา  

ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยได้จัด

กิจกรรมให้แก่เยาวชนในชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนรูรู้ลอิสลาม เขตมีนบุรี และมูลนธิิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล 

(บ้านเมอร์ซี่) เขตคลองเตย ได้จดักจิกรรมเสรมิสร้างพัฒนาการและทักษะในการดแูลสุขภาพตนเอง มีเยาวชน

ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 430 คน ด้านนักศึกษาจิตอาสา ได้พัฒนาด้านอัตลักษณ์บัณฑิตของพยาบาลกาชาด 

มจิีตอาสา และมคีวามรู้ ทกัษะและเทคนิคในการให้ค�าแนะน�าด้านการสร้างเสรมิสขุภาพแก่ประชาชน ได้พฒันา

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลอย่างสร้างสรรค์ มนัีกศกึษาจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ�านวน 60 คน นอกจากน้ี 

มีจิตอาสาเป็นสมาชิกจากชมรมสูงวัยเอสทินของสถาบัน ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์

เมอร์ซี่ จ�านวน 5 คน
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 3. โครงการบรกิารวชิาการทีช่มุชนต้นแบบ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในชมุชนมส่ีวนร่วมและพฒันาชมุชน

ต้นแบบในด้านสุขภาพ ตามปัญหาสุขภาพและความต้องการของชุมชน และเป็นแหล่งในการศึกษาวิจัย เรียน

รู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลของสถาบัน ในปี 2563 ได้ด�าเนินโครงการใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนนิมิต

ใหม่ เขตมีนบุรี และชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 6 เขตมีนบุรี สรุปผลด�าเนินโครงการ ดังนี้

 - ชุมชนนิมิตใหม่ เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง มีโครงการบูรณาการการบริการ

วชิาการกับการเรยีนการสอนและการวจัิยนวตักรรม จ�านวน 1 โครงการ มกีารให้บรกิารวชิาการเป็นเครอืข่าย 

(Network Collaboration) กับส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประชาชน จ�านวน 61 คน ได้รับการคัดกรอง

สุขภาพและมีความรู้เพิ่มขึ้นในการดูแลตนเอง นอกจากนี้ ยังให้ความรู้แก่เยาวชนในการเลิกบุหรี่ จ�านวน 44 

ราย และให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เยาวชนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในชุมชน จ�านวน 137 คน

 - ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 6 จัดกิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและ

หลอดเลือด 62 คน การให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยในการให้อาหารทางสายยาง 10 คน พัฒนาศักยภาพแกนน�า

ในการกู้ชีพเบื้องต้น (Basic Life Support) 39 คน การประเมินพัฒนาการเด็กและให้ค�าปรึกษาผู้ปกครองใน

การเลี้ยงดูเด็ก 50 คน รวมจ�านวนประชาชนในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งสิ้น 161 คน
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การบริการวิชาการด้านสาธารณภัยของศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย

 คณะท�างานศนูย์ฝึกอบรมด้านสขุภาพในงานสาธารณภัย สถาบนัการพยาบาลศรีสวรนิทริา สภากาชาดไทย 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) 

ส�าหรับประชาชน และอาสาสมัคร ณ ชุมชนเขตดินแดง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งสิ้น 69 คน ซึ่งการด�าเนินงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสร โรตารี่ กรุงเทพ
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 สถาบันเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของสภากาชาดไทย 

เป็นหลัก โดยหลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล เน้นการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการทั้งในสถาน

พยาบาลและชุมชน ภายใต้การก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   

ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ�านวน 75 คน

 สถาบันเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร ์

ให้มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง ภายใต้การก�ากับดแูลโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 

ในปีการศกึษา 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเปิดการศกึษาอบรม 1 สาขา 

คือ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้เข้าศึกษาอบรม จ�านวน 23 คน

 ปัจจุบัน สถาบันมีหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาล 

 จ�านวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  • สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  • สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

  • สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

  • สาขาการพยาบาลสาธารณภัย

 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ที่อยู่ระหว่างการปรับหลักสูตร มีจ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

  • หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

  • หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

ปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ�าปีการศึกษา 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
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ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ
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ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 4
สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส�านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย

และการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การด�ารงชีวิต ชุมชน และสังคม

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรนิทริา สภากาชาดไทย สนับสนุนการด�าเนินงานด้านท�านุบ�ารุงศลิปวฒันธรรม

อย่างต่อเน่ืองให้แก่บคุลากรและนักศกึษา เพือ่ปลกูฝังและกระตุน้จติส�านึกในการคงไว้ซึง่สิง่ดงีาม และมคีณุค่า

ความเป็นไทย ตลอดจนจรรโลงจิตใจของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

 กิจกรรมงานวันก�าเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (106 ปี วิทยาลัยพยาบาล

สภากาชาดไทย) ในวันที่่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาล 

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินทรงบาตรพระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป โดยมีศาสตราจารย์

เกียรตคิณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตร ีกรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒิุ คณุหญงิชฎา วฒันศริิธรรม 

เหรัญญิกสภากาชาดไทย กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์นายแพทย ์

สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จ 

ทั้งน้ีตลอดระยะเวลา 106 ปี สถาบันได้พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ 

มาอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังผลิตผลงานวิชาการ การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน 

และประเทศชาติ
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พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 การด�าเนินงานโดยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้แก่ พิธีสวมหมวก กิจกรรมงาน

วนัก�าเนิดสถาบนั พธีิประดับเขม็กาชาดและเขม็สถาบนั วนักตญัญ ูพธีิถวายเทยีนพรรษา กิจกรรมเทดิพระเกียรต ิ

เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมดนตรีไทย การปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ เป็นต้น

 พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจ�าปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม

ศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 

เป็นประธานในพิธี
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยพุา รอยกุลเจรญิ อธิการบดสีถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย 

เป็นประธานในพิธีประดับเข็มสถาบันแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปีการศกึษา 2563 วนัศกุร์ ที ่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชมุหม่อมเจ้าหญงิมณัฑารพ กมลาศน์ 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม 

บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น�าโดยคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธี

ลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สภานายิกาสภากาชาดไทย เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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 พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยในช่วงเช้ามีพิธีท�าบุญตักบาตร 

ท�าวัตรเช้า และเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป ณ โถงปฏิสัมพันธ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ 

พรรษา และหลังจากน้ันมีพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลการศึกษา รางวัลพิเศษ เกียรติบัตร และทุนอุดหนุน 

การศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการธ�ารงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด�ารงความเป็นไทย เกิดความภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรมอันดีงามของสถาบัน
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 พิธีน้อมร�าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร เม่ือวนัที ่12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 น�าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยพุา รอยกุลเจริญ 

อธิการบดี เป็นประธานในพิธีน�าพวงมาลาวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวน้อมร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบน่ิงเพื่อน้อมร�าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที โดยมี 

บุคลากรสถาบันร่วมพิธี

พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องกระโปรงแดง “รับน้องใหม่สายใยสวีแด” เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

78 STIN : ANNUAL REPORT 2020



ด้านการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาสู่การด�ารงชีวิต ชุมชน และสังคม

 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “How to be เศรษฐีพอเพียง” 

ภายใต้กิจกรรมอยู่อย่างพอดีชีวิตพอเพียง ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นป ี

ที่ 1 – 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน 

ชีวิตประจ�าวัน สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิน และเขียนแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม
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 ศษิย์เก่าสมัพนัธ์เป็นวฒันธรรมองค์กรทีง่ดงามและทรงคณุค่ายิง่ ทีถ่่ายทอดสบืสานต่อเน่ืองกันมาจนเป็น

ประเพณีปฏิบัตติัง้แต่ครัง้อดีตตราบจนถึงปัจจุบนั ด้วยการแสดงออกถึงความเคารพ ความรักใคร่ผูกพนัระหว่าง

ศิษย์กับครูและสถาบัน รวมทั้งระหว่างศิษย์รุ่นพี่ – รุ่นน้อง ท�าให้มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยั่งยืนและทรงคุณค่า

กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ได้กระท�าเป็นประเพณี ได้แก่ การแสดงกตัญญุตาคารวะอดีตผู้บริหารและอาจารย์

อาวุโส รวมทั้งผู้มีอุปการะคุณของสถาบันในโอกาสต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันคล้ายวันเกิด วันขึ้นปีใหม่ เทศกาล

สงกรานต์ การแสดงความยนิดีกับศษิย์เก่าทีไ่ด้รบัการเชดิชใูนโอกาสต่างๆ การสนับสนุนสมาคมศษิย์เก่าพยาบาล

สภากาชาดไทยฯ ในการจัดชุมนุมศิษย์เก่าประจ�าปี และส่งเสริมให้ศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมชมสถาบันและ 

จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันภายใน

กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ได้ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

 กิจกรรมที่ด�าเนินการโดยสถาบัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่า การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน อาทิเช่น วันไหว้ครู วันปีใหม่ เป็นต้น

 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยในปีน้ีเป็นกิจกรรมที่ปรับ 

รูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการ LIVE ผ่าน Facebook กลุ่มปิดชื่อ 

“STIN ปัจฉมิฯ’ 62”  โดยกิจกรรมน้ีจัดขึน้เมือ่วนัศกุร์ ที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มรีุน่พีศ่ษิย์เก่าร่วมถ่ายทอด

ประสบการณ์ ดังนี้

 1. นางอัญชลี   แสงชาญชัย         ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่นที่ 73

 2. นางสาวชุติศริน  นันทะศิริ        ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่นที่ 79

 3. นายธนกฤต   เจียมจิตวิบูลย์     ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่นที่ 100

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
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 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยนางวลาพร พัฒนาพงศ์ศักดิ์         

ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 76 

 กิจกรรมอบรม เรื่อง วางแผนการเงินเกษียณส�าราญ เพื่อชีวิตที่มั่นคง สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อความเป็นอิสระภาพ

ทางการเงินอย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการพยาบาล ส�านักงานบรรเทาทกุข์และ

ประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย และศษิย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย เข้าร่วมตกับาตรและร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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กราบขอพรปีใหม่  ผู้มีอุปการคุณ และอาจารย์อาวุโส
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กิจกรรม "พี่ช่วยคิด พิชิตข้อสอบ" เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิง มัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยรุ่นพี่เทอดพงษ์ ฤทธิยา ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 104

กิจกรรมคลินิกพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์

ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โดยนายเทอดพงษ์ ฤทธิยา ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 104

กิจกรรม Shootout Season 2 วันที่ 13 และ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬา ชั้น 10 อาคาร

สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมีนางสาวศิมิรัน เรืองใจ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 104

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน
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 กิจกรรมแรกพบนักศกึษาชาย โดยมศีษิย์เก่าทีเ่ป็นผู้ชายของสถาบนัหลายรุ่นเข้าให้ค�าแนะน�าน้องในการ

ใช้ชีวิตภายในและภายนอกสถาบัน

 อีกทั้งยังมีกิจกรรมคัดเลือกผู้น�าเชียร์ที่ได้ด�าเนินการทุกปี โดยมีศิษย์เก่าที่เป็นอดีตผู้น�าเชียร์ของสถาบัน

หลายรุ่นเข้ามาร่วมคัดเลือกผู้น�าเชียร์ ในปีการศึกษา 2563 อีกด้วย

 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดท�าเป็นคลิปวิดีโอเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย ์

และศิษย์ปัจจุบัน ดังนี้

 คลิปวิดีโอ กิจกรรมพี่เล่าให้น้องฟัง แบ่งปันประสบการณ์ ตอนพี่พยาบาลกาชาดขอเล่าประสบการณ ์

ในการเลือกสถานที่ท�างาน โดยเป็นคลิปแนะน�านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ใน Facebook 

Fanpage สวีแดสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกสถานที่ท�างานและปรับตัวในการใช้ชีวิตท�างาน 

โดยมีศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จ�านวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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คลิปวิดีโอให้ก�าลังใจน้องๆ ปี 1 ปีการศึกษา 2563 และแนะวิธีการใช้ชีวิตและการปรับตัว

ในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

และโพสต์ลง Facebook Fanpage “สวีแดสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีศิษย์เก่า

พยาบาลสภากาชาดไทย จ�านวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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ประเภทบุคลากร จ�านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ

1. ผู้บริหารสถาบัน 18 8.03

2. ผู้ปฏิบัติงานประจ�าในสถาบัน

   2.1 สายวิชาการ 85 37.95

   2.2 สายสนับสนุนวิชาการ 93 41.52

   2.3 ลูกจ้างประจ�า 28 12.50

รวม 224 100

จ�านวนบุคลากรสถาบัน

บุคลากรสถาบัน

ผู้บริหารสถาบัน

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ลูกจ้างประจ�า

37.95 %

41.52 %

12.50%
8.03

%

พันธกิจที่ 5
พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบย่ังยืน

ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

86 STIN : ANNUAL REPORT 2020



จ�านวนตามคุณวุฒิ จ�านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ

ปริญญาเอก 31 36.47

ปริญญาโท 54 63.53

รวม 85 100

จ�านวนตามต�าแหน่งทางวิชาการ จ�านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ

อาจารย์ 52 61.18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31 36.47

รองศาสตราจารย์ 2 2.35

รวม 85 100

คุณวุฒิบุคลากรสถาบันสายวิชาการ

ข้อมูล หน่วยทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

36.47 %

63.53 %
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

61.18 %

36.47 %

2.35 %
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การลาศึกษาต่อ

การส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ล�าดบั ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
หลักสูตร/สาขา

วิชาที่ศึกษาต่อ
สถาบัน

1 นางสาวบัวหลัน  หินแก้ว
สาขาวิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

วิชาการพยาบาล(ภาคปกติ)  

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 นางสาวสุชาดา  เตชวาทกุล

สาขาวิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

3 นางสาวปรียาภรณ์  ประยงค์กุล
สาขาวิชาการพยาบาล

จิตเวชและสุขภาพจิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

4 นางสาวอังคณา  คล้ายสุข
สาขาวิชาการพยาบาล

จิตเวชและสุขภาพจิต
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

5 นางสาวเกวลี  เชียรวิชัย

สาขาวิชาการพยาบาล

พื้นฐานและบริหารการ

พยาบาล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

จิตวิทยาประยุกต์

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ

6 นางสาวสุนิสา  สีผม
สาขาวิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

วิชาการพยาบาล(หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 นางสาวกฤดิญาดา เกื้อวงศ์
สาขาวิชาการพยาบาล

เด็ก

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขา

วิชาวิธีวิทยาการวิจัยการ

ศึกษา (ภาคปกติ)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทย 

การศึกษา คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ล�าดบั ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
หลักสูตร/สาขา

วิชาที่ศึกษาต่อ
สถาบัน

1 นางสาวกมลชนก  มูลไชย
สาขาวิชาการพยาบาล

จิตเวชและสุขภาพจิต

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต (ภาคปกติ)

คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

2 นางสาวปาณิศา  บุณยรัตกลิน
สาขาวิชาการพยาบาล

จิตเวชและสุขภาพจิต

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ)

คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

3 นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจแปง
สาขาวิชาการพยาบาล

จิตเวชและสุขภาพจิต

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลผู้สูงอายุ 

(ภาคปกติ)

คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

4 นางสาวอาทิตยา  แก่นไกร
สาขาวิชาการพยาบาล

เด็ก

พยาบาลศาสตรมหา

บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

การเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ

IN HOUSE TRAINING ปีงบประมาณ 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ล�าดบั ชื่อ-สกุล แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 นางพรพิมล อาภาสสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ์
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2 นางสาวอุษา วงศ์พินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ์
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

3 นางสาวชยนุช ไชยรัตนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ล�าดบั ชื่อ-สกุล แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 นางสาวบุษกร พันเมธาฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ์
15 ตุลาคม 2563

หลักสูตร วันที่จัด

จ�านวนผู้เข้าร่วม

บุคลากร

สาย

วิชาการ

บุคลากร

สาย

สนับสนุน

ลูกจ้าง

ประจ�า รวม

1. ทกัษะการสือ่สารและการให้บริการ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 35 - 35

2. การพัฒนาบุคลิกภาพ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 - 19 - 19

3. โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 

(ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่) ครั้งที่ 

1ประจ�าปีงบประมาณ 2563 

5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 8 - - 8

4.	กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	
คร้ังที่	1/2563 12	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563 6 8 - 14

5. โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 

(ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่) ประจ�า

ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10 - - 10

6. โครงการอบรมด้านสาธารณภัย 

การปฐมพยาบาล และอัคคีภัย
14  สิงหาคม พ.ศ. 2563 76 85 23 184

7. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

ครั้งที่ 2/2563
25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 9 9 18
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สรุปข้อมูลบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ

หลักสูตร วันที่จัด

จ�านวนผู้เข้าร่วม

บุคลากร

สาย

วิชาการ

บุคลากร

สาย

สนับสนุน

ลูกจ้าง

ประจ�า รวม

8. วิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ

ออนไลน์
25 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 74 80 17 171

9. อบรมในหัวข้อ “เรื่องใกล้ตัว 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562”

28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 41 53 - 94

10. อบรมในหัวข้อ การจัดท�าร่าง

ขอบเขตงาน (TOR)
8 กันยายน พ.ศ. 2563 3 45 - 48

บุคลากรสถาบันสายวิชาการ (คน)

ด้านการบริหาร 4

ด้านการวัดและประเมินผล -

ด้านการเรียนการสอน 48

ด้านวิชาการ 81

ด้านการวิจัย 31

ด้านการประกันคุณภาพ 2

ด้านอื่น ๆ 80

บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ (คน)

ด้านทักษะเฉพาะ 36

ด้านการประกันคุณภาพ 1

ด้านอื่น ๆ 91
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ด้านการเงินและงบประมาณ

 ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 สถาบันได้รับโอน

สินทรัพย์ หนี้สิน ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จากสภากาชาดไทยมาเป็นทุนตั้งต้น ซึ่งตามมาตรา 44    

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก�าหนดให้สถาบันจัดท�างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยตามประกาศของสถาบัน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ก�าหนด

ให้รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

 อน่ึง การจัดท�างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ของสถาบันได้แสดงข้อมูล 

เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และผลการ

ด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กับส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

 ทั้งน้ี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบบัญชีของสถาบันได้ตรวจสอบ และแสดงความเห็น

อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ของสถาบัน

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

 140,000,000.00

งบบคุลากร งบด าเนนิงาน งบลงทนุ งบเงนิอุดหนุน

กราฟรายงานผลเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หน่วย : บาท

กราฟรายงานผลเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย เงินงบประมาณประจ�าปี 2563

จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบด�ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน

รำยรับ 	133,278,800.00	 	105,742,600.00	 	48,573,100.00	 	60,954,000.00	

รำยจ่ำย 	101,650,432.12	 	50,242,885.28	 	45,387,365.00	  25,859,312.01	
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หน่วย : บาท
2563 2562

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 551,866,495.49     534,820,326.59     
ลูกหน้ีจากการให้บริการทางการศึกษา 14,500.00            85,500.00            
ลูกหน้ีอ่ืน 5.2 11,719,482.36      59,324,500.48      
สินค้าคงเหลือ 5.3 1,210,878.57        1,094,306.98        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5.4 819,839.49          -                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 565,631,195.91   595,324,634.05   

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.5 187,389,495.40     82,229,567.36      
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.6 19,516,122.04      34,593,065.92      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 206,905,617.44   116,822,633.28   

รวมสินทรัพย์ 772,536,813.35   712,147,267.33   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท

2563 2562
หมายเหตุ

หน้ีสิน
  หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีจากการด าเนินงาน 22,685,344.45      33,394,570.43      
เงินรับฝากระยะส้ัน 5.7 7,692,930.23        7,338,708.60        
รายได้รอการรับรู้ระยะส้ัน 5.8 42,686,680.01      127,055,183.03     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5.9 2,340,595.93        2,247,457.61        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 75,405,550.62     170,035,919.67   

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากระยะยาว 515,163.40          -                     
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 5.10 4,634,771.64        4,634,771.64        
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,149,935.04       4,634,771.64       

รวมหน้ีสิน 80,555,485.66     174,670,691.31   
ส่วนเงินทุน

เงินกองทุนจัดต้ัง 265,565,142.00     265,565,142.00     
เงินกองทุนและดอกผล 5.11 154,352,730.88     149,646,427.63     
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 272,063,454.81     122,265,006.39     

รวมส่วนเงินทุน 691,981,327.69   537,476,576.02   
รวมหน้ีสินและส่วนเงินทุน 772,536,813.35   712,147,267.33   

-                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
อธิการบดี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์)
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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หน่วย : บาท
2563 2562

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 551,866,495.49     534,820,326.59     
ลูกหน้ีจากการให้บริการทางการศึกษา 14,500.00            85,500.00            
ลูกหน้ีอ่ืน 5.2 11,719,482.36      59,324,500.48      
สินค้าคงเหลือ 5.3 1,210,878.57        1,094,306.98        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5.4 819,839.49          -                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 565,631,195.91   595,324,634.05   

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.5 187,389,495.40     82,229,567.36      
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.6 19,516,122.04      34,593,065.92      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 206,905,617.44   116,822,633.28   

รวมสินทรัพย์ 772,536,813.35   712,147,267.33   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท

2563 2562
หมายเหตุ

หน้ีสิน
  หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีจากการด าเนินงาน 22,685,344.45      33,394,570.43      
เงินรับฝากระยะส้ัน 5.7 7,692,930.23        7,338,708.60        
รายได้รอการรับรู้ระยะส้ัน 5.8 42,686,680.01      127,055,183.03     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5.9 2,340,595.93        2,247,457.61        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 75,405,550.62     170,035,919.67   

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากระยะยาว 515,163.40          -                     
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 5.10 4,634,771.64        4,634,771.64        
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,149,935.04       4,634,771.64       

รวมหน้ีสิน 80,555,485.66     174,670,691.31   
ส่วนเงินทุน

เงินกองทุนจัดต้ัง 265,565,142.00     265,565,142.00     
เงินกองทุนและดอกผล 5.11 154,352,730.88     149,646,427.63     
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 272,063,454.81     122,265,006.39     

รวมส่วนเงินทุน 691,981,327.69   537,476,576.02   
รวมหน้ีสินและส่วนเงินทุน 772,536,813.35   712,147,267.33   

-                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
อธิการบดี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์)
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2563 2562

รายได้
รายได้รับจากสภากาชาดไทย 133,289,317.41    239,149,649.44    
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 257,918,146.00    66,006,137.00      
รายได้จากการรับบริจาค 2,825,745.00        9,679,164.27        
รายได้จากการให้บริการทางการศึกษา 5.12 5,850,206.79        10,246,061.00      
รายได้อ่ืน 5.13 6,165,573.37        22,092,467.85      

รวมรายได้ 406,048,988.57   347,173,479.56   

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5.14 108,612,482.71    99,267,406.39      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 5.15 35,481,415.97      10,805,199.06      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5.16 88,383,858.17      116,081,863.03    

รวมค่าใช้จ่าย 232,477,756.85   226,154,468.48   
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส าหรับปี 173,571,231.72   121,019,011.08   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
อธิการบดี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์)
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ในการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                   

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส�านักวิชาบัณฑิตศึกษา ส�านักงานสถาบัน และส่วนงานอื่น สถาบันได้บูรณาการ 

งานคุณภาพเข้าสู่งานประจ�าของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษา ตามแนวคิด CQI (Continuous Quality 

Improvement) มรีะบบการประเมนิคณุภาพภายในอย่างต่อเน่ืองทกุปี  และได้รบัการรบัรองสถาบนัการศกึษา

วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรอง

สถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ด้วยระยะเวลาสูงสุดของการ

รับรอง คือ 5 ปี (ปีการศึกษา 2559-2563) 

 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 สถาบันใช้เกณฑ์การประกัน 

คุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร แทนระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) แทนระบบการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 สภาสถาบนัในการประชมุคร้ังที ่30 เมือ่วนัที ่11 ธันวาคม 2563 มมีตอินุมตัใิห้ยกเว้นระบบประกันคณุภาพ

การศกึษาระดบัคณะ ได้แก่ ส�านักวชิาพยาบาลศาสตร์และส�านักวชิาบณัฑติศกึษา และใช้ระบบประกันคณุภาพ

การศกึษาระดบัสถาบนัด้วยเกณฑ์ EdPEx และแจ้งมตไิปยงัส�านักงานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วจัิยและนวตักรรม เมือ่วนัที ่22 ธันวาคม 2563 ในเบือ้งต้นส�านักงานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมรับเรื่องและให้สถาบันด�าเนินการตามมติสภาสถาบัน

ด้านการ

ประกัน

คุณภาพ
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 ในปี พ.ศ. 2563 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA Assessment At Programme Level Version 3.0 เมื่อวันที่ 21-22 

กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ�านวน 2 ท่าน และผู้ตรวจ

ประเมินของสถาบัน จ�านวน 2 ท่าน ผลการตรวจประเมินในภาพรวม 11 Criteria มีระดับคะแนนในภาพรวม 

(Overall Opinion) อยู่ระหว่าง 3-4 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบณัฑติได้น�าเสนอสรปุผลการตรวจประเมนิคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูรของหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA และแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบณัฑติ ปีการศกึษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA ในการประชมุคณะกรรมการประกันคณุภาพการศกึษา

และการวิจัย และสภาวิชาการตามล�าดับ
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 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แบบ  

Desktop Assessment ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA Assessment At Programme Level 

Version 3.0 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินของสถาบัน จ�านวน 3 ท่าน

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training ส�าหรับผู้บริหารสถาบัน โดยวิทยากร                      

รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EdPEx ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์              

๖๐ พรรษา และวนัที ่29 กันยายน 2563 ซึง่เลือ่นการอบรมมาจากวนัที ่18 มนีาคม 2563 เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคาร 

สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

และการวจิยัสถาบนั อธิการบด ีรองอธิการบด ีผู้ช่วยอธิการบด ีคณบดสี�านักวชิาพยาบาลศาสตร์ คณบดสี�านัก

วิชาบัณฑิตศึกษา ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผู้อ�านวยการศูนย์บริการการพยาบาล ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานสถาบัน หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วย
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 ห้องสมุด เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล บุคลากรสถาบันและผู้สนใจทั่วไป 

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.  มีทรัพยากร

สารสนเทศทุกประเภท ทั้งเป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยในปีงบประมาณ 2563      

มจี�านวนหนังสอืทัง้สิน้ 41,518 เล่ม วารสารภาษาไทยทางด้านวชิาชพีทีบ่อกรบัอย่างต่อเน่ือง จ�านวน 21 รายชือ่ 

และวารสารวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอภินันทนาการ จ�านวน 39 รายชื่อ  วารสารภาษาต่างประเทศ 

ทางด้านวชิาชพีทีบ่อกรบัอย่างต่อเน่ือง จ�านวน 9 รายชือ่ และฐานข้อมลูในระบบออนไลน์ จ�านวน 8 ฐาน ได้แก่ 

ฐานข้อมูล ProQuest Nursing & Allied Health Database, CINAHL, ClinicalKey for Nursing, 

McGraw-Hill eBook Library, ProQuest Ebook Central, Gale ebooks, E-book (EBSCOhost) และ 

ฐานข้อมูล Ookbee e-book   

     มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษา

พยาบาล  ได้แก่ 1) จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์  2) จัดกิจกรรมอบรม 

การเขยีนรายงานและเอกสารอ้างองิทีไ่ม่เป็นการลอกเลยีนผลงานวชิาการ (Plagiarism)  3) จดักิจกรรมอบรม

การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงหรือข้อมูลบรรณานุกรมในการ 

จัดเตรียมต้นฉบับงานวิชาการและงานวิจัย 4) จัดท�าแผ่นพับแนะน�าการใช้ห้องสมุด  และมีการจัดกิจกรรม 

เชงิรกุ ได้แก่    1) กิจกรรมแนะน�าแหล่งสารสนเทศและการสบืค้นเพือ่การค้นคว้าและวจัิย  2) กิจกรรมแนะน�า

การเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดการบรรณานุกรมเพื่อการค้นคว้าและวิจัย 

ให้กับคณาจารย์ตามสาขาวิชา และนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

 นอกจากน้ีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19)  ห้องสมดุมบีริการ

จัดส่งหนังสือให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ และให้ยืมหนังสือโดยไม่จ�ากัดเวลา รวมทั้งงดเว้นค่าปรับหนังสือเกิน

ก�าหนดส่ง การให้บรกิารค้นหาเอกสารฉบบัเตม็ แนะน�าและให้ค�าปรกึษาการเขยีนเอกสารอ้างองิ และการตรวจ

สอบบรรณานุกรม ผ่านทางไลน์และ e-mail 

กิจกรรมแนะน�าการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลให้กับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ด้านบรรณสารสนเทศ

และศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง
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  กิจกรรมแนะน�าการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมแนะน�าการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ และ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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กิจกรรมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารอ้างอิงที่ไม่เป็นการลอกเลียนผลงานวิชาการ

ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมแนะน�าแหล่งสารสนเทศและการสืบค้นเพื่อการค้นคว้าและวิจัย (เชิงรุก) 

ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี
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 ในช่วงเดอืนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสมดุได้มกีารเตรียมการเพือ่ย้ายไปยงัห้องสมดุใหม่ ชัน้ 1 

และชัน้ 2 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมีการคัดเลือกหนังสือที่มีอายุการตีพิมพ์มากกว่า 10 ปี 

ออกจากชั้นแล้วน�าไปเก็บไว้ในห้องหนังสือเก่าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หนังสืออีกส่วนหน่ึงน�าไปจัดไว้ในห้อง

คอมมอนรูมประจ�าหอพักของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และส่วนที่เหลือได้

จัดเป็นกิจกรรมหนังสือมือสอง เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสถาบันที่สนใจน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

กิจกรรมแนะน�าการเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดการบรรณานุกรม

เพื่อการค้นคว้าและวิจัย (เชิงรุก) ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี 
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 ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 ห้องสมดุใหม่อาคารสรินิธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ได้เปิดให้บรกิารเตม็รปูแบบ 

โดยน�าระบบเทคโนโลยี RFID Technology มาพัฒนาการให้บริการเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

ได้แก่ การยมืหนังสอืด้วยตนเองผ่านตู ้Self Check  การคนืหนังสอืด้วยตนเองผ่านตู ้Book Return ยงัสามารถ 

คืนได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงประตูควบคุมช่องทางเข้าออกอัตโนมัติแบบ Flap Barrier (MRT) นอกจากนี้

ยังมีห้องเรียน/ห้องประชุมกลุ่มย่อย ตลอดจนพื้นที่ส�าหรับสืบค้นข้อมูล อ่านหนังสือ และลานอเนกประสงค์ 

ส�าหรับท�ากิจกรรมทางวิชาการ
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 ศนูย์พฒันาภาษาด้วยตนเอง (Self Access Language Learning Center) เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร

สารสนเทศทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนา

ตนเองทางด้านภาษาอังกฤษทั้งทักษะการอ่าน การฟัง และการพูด  โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 

08.30 – 20.00 น. ปัจจุบนัมหีนังสอืเพือ่ฝึกทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ จ�านวน 1,045 เล่ม หนังสอืพมิพ์ 2 รายชือ่ 

ภาพยนตร์ จ�านวน 363 ชื่อเรื่อง รวมทั้งบทเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ CD, VCD และ DVD จ�านวน 278 

ชื่อเรื่อง และมีฐานข้อมูล Gale Lingo ส�าหรับฝึกทักษะทางด้านภาษา
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ฝ่ายบริการการศึกษา โดยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด�าเนินการ

พฒันางานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนั เพือ่รองรับความต้องการใช้งานต่างๆของสถาบนั ดงัน้ี

1. งานระบบเครือข่าย

 มกีารเพิม่ช่องทางการเข้าใช้งานระบบเครอืข่าย ซึง่ปัจจุบนัสถาบนัสามารถเข้าใช้งานระบบเครอืข่ายผ่าน

เพิ่มอีก 2 ช่องทางคือ Uninet  และ 3BB 

2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้จัดอบรมการใช้งาน Google Classroom ให้กับผู้บรหิาร อาจารย์ผู้สอนและผู้รบัผิดชอบทีเ่ก่ียวข้อง จ�านวน 

3 ครัง้ ในเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ในระหว่างที่มีการใช้งาน Google Classroom มีบุคลากรหน่วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้ค�าปรึกษาในการใช้งาน รวมถึงมีการแนะน�าการใช้งานโปรแกรม Camtasia ที่อาจารย์ผู้สอน

สามารถบันทึกการสอนได้ด้วยตัวเองและน�าสื่อมาใช้งานได้ทันที และมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนล่วงหน้า

เพื่อน�ามาใช้กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

 มีการจัดท�าโครงการชุดระบบ Smart Classroom โดยหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา 

เพือ่สนับสนุนระบบและอปุกรณ์ทีร่องรบัการจัดการเรยีนการสอนของสถาบนั และมกีารจัดอบรมการใช้งานให้

กับอาจารย์ผู้สอน จ�านวน 4 ครั้ง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

อบรมการใช้งาน Google Classroom

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 มีการจัดอบรมการใช้ระบบประชุมออนไลน์ โดยใช้ Google Meet ให้กับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ 

และบุคลากรสายสนับสนุน จ�านวน 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

อบรมการใช้งาน Google Meet 

อบรมการใช้งานระบบ Smart Classroom
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 สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย ได้เริม่ใช้งาน อาคารสริินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ตัง้แต่

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเปิดใช้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องประชุม ห้องท�างานของ

คณะผู้บริหาร ห้องท�างานของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน smart 

classroom ห้องสมุด ห้องพกันักศกึษา ห้องออกก�าลงั ห้องสโมสรนักศกึษา ห้องพยาบาล สนามกีฬา และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆในอาคารที่พร้อมใช้งาน ทั้งน้ี จะมีพิธีเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา 

อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ภาพ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ล่าสุด

-ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (LRC)

การบริหารจัดการอาคาร
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ห้องประชุม

ห้องท�างานของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
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ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องเรียน และห้องเรียน smart classroom
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ห้องสมุด

ห้องพักนักศึกษา
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ห้องสโมสรนักศึกษา

ห้องพยาบาล
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ห้องปฏิบัติกิจทางศาสนา

สนามกีฬาในร่ม / ห้องออกก�าลังกาย
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 สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย มเีครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการและวจัิยกับสถาบนั         

ในต่างประเทศ ได้แก่ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลกาชาดประเทศญี่ปุ่น (มหานครโตเกียว เมืองโตโยต้า 

เมืองคิวชู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรสวีเดน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส มีการด�าเนินโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเล่อซาน และวิทยาลัยพยาบาลกาชาดญี่ปุ ่น ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่กาชาดฝร่ังเศส 

ด้วยการให้ความรู้แก่นักศึกษาพยาบาลจากกาชาดฝรั่งเศสที่มาศึกษาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของสถาบัน 

ตลอดจนมีความร่วมมือกับเครือข่ายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น

 สถาบันด�าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับนานาชาติ 

โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายสากลในการร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ 

และการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรสถาบันสามารถน�าเสนอผลงานวิชาการ 

ในเวทีระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563 มีผลด�าเนินการสรุป ดังต่อไปนี้

การสนับสนุนการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมระยะสั้น การประชุมวิชาการ

และการน�าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

 ผู้บริหารสถาบันและคณาจารย์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. โทโมโกะ คาเมอิ จากมหาวิทยาลัย

นานาชาติเซนต์ลุคส์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะของสถาบัน ระหว่างวันที่ 

25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. โทโมโกะ คาเมอิ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เร่ือง 

“Experience in Research Focused on Improving Elders’ Health at Various Research Settings”   

และ “Lessons Learned from WHO Collaborating Center for Primary Care/ People-Centered Care, 

St. Luke’s International University, Tokyo to Establishment of STIN Nursing Excellence Center 

for the Elders’ Health” นอกจากน้ียังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ น�าเสนอผลงานวิชาการและการวิจัย 

ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ แนวทางการพยาบาลโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Care) 

ตลอดจนแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนระดับทวิภาคีกับสถาบัน ซึ่งท�าให้ในป ี

พ.ศ. 2563 สถาบันมีโครงการวิจัยด้านผู้สูงอายุที่มีศาสตราจารย์ ดร. โทโมโกะ คาเมอิ เป็นที่ปรึกษาและ 

เป็นผู้ร่วมวิจัย

ด้านวิเทศสัมพันธ์
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 สถาบันสนับสนุนและเตรียมความพร ้อมในการน�าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

แก่บุคลากรสถาบันสายวิชาการ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “International Presentation : 

Giving Great Presentation in English” ระหว่างวนัที ่5 – 7 สงิหาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องสมัมนา 708 

อาคารสรินิธรานสุรณ์ ๖๐ พรรษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค จากศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม

บุคลากร หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยน และเยี่ยมชมสถาบัน

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ด�าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับเครือข่าย

ประเทศญี่ปุ่น ณ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing เมืองโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมี

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จ�านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสิรีธร ทัศจันทร์ และนางสาวธนัญญา วงศ์เวียน เดิน

ทางไปร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมา ฐิติพลธ�ารง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

พร้อมด้วยคณบดีส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์และคณบดีส�านักวิชาบัณฑิตศึกษา ต้อนรับศาสตราจารย ์

โทชิกิ มิซุโนะ ผู้อ�านวยการศูนย์แลกเปลี่ยนทางวิชาการนานาชาติและหัวหน้าภาควิชาประสาทวิทยา และ 

ศาสตราจารย์เอโมโตะ อะสึโกะ ศาสตราจารย์สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ และจิฮิโระ 

สจิึยะ คณะผู้ศกึษา ดงูานจากมหาวทิยาลยัการแพทย์แห่งเกียวโต ประเทศญีปุ่น่ และแนะน�าสถาบนั แลกเปลีย่น

แนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๖ รอบพระชนมพรรษา

การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของสถาบันร่วมกับ

เครือข่ายต่างประเทศ แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดร่วมกับ Japanese Red Cross Toyota 

College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองสถาบันได้สื่อสารเชิงวิชาการและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เรื่อง โควิด-19 และการปรับตัวด้านต่างๆ โดยมีนักศึกษาของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 

20 คน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

116 STIN : ANNUAL REPORT 2020



ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

ผล แผน ผล แผน แผน

เป้ำประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา ระดับ 3 3 4 4 5

1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศกึษารบัเข้า 

 (ข้อมลูเฉลีย่ 2 ปีย้อนหลัง = 39.06)
ร้อยละ ≥35 41.42 ≥35 ≥35 ≥35 

1.1.2 จ�านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากความร่วมมือ 

 ของศิษย์เก่า
กิจกรรม 3 3 4 4 4

1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี 

 คุณลักษณะ STIN 
 ร้อยละ 90 100 90 92 95

1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการ 

 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก
ร้อยละ 90 73.10 90 92 92

1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 3.90 3.82 4.00 4.00 4.10

1.1.6 ร้อยละของนักศกึษาทีม่คีณุลกัษณะนักปฏิบตัเิชงิรุก ร้อยละ 99.38 85 98.02 90 90

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

ผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ผลการปฏิบัติงาน และ

แผนปฏิบัติการในอนาคต

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

ผล แผน ผล แผน แผน

เป้ำประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ  
                    ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบสำธำรณภัย

1.2 ระดับความส�าเร็จในการยกระดับคุณภาพ 

 ของหลักสูตร
ระดับ 1 1 2 2 3

1.2.1 จ�านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่น 

 ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

 และผู้ประสบสาธารณภัย

หลักสูตร 1 2 2 3 4

1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจากการเรียน 

 รูปแบบ Work Integrated Learning / Active  

 Learning 

ร้อยละ -            30 100 100 100

1.2.3 จ�านวนหลกัสตูรได้รับการประกันคณุภาพ 

 เทยีบเคยีงตามมาตรฐานสากล  

 (ASEAN University Network-Quality

 Assurance: AUN-QA) 

หลักสูตร - 1 1
1 

ตรี

2 

ตรี+โท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ

                และจุดเน้นของสถาบัน

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

ผล แผน ผล แผน แผน

เป้ำประสงค์ 2.1 เป็นสถำบันผลิตงำนวิจัย นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม

2.1 ระดับผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ ระดับ 3 3 4 4 5

2.1.1 จ�านวนผลงานวจัิย นวตักรรมทีเ่ป็นต้นแบบด้านการ 

ดแูลผู้สงูอาย ุผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
ชิ้น - 1 1 1 2

2.1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า
ร้อยละ 22.70 30 26.92 30 30

2.1.3 จ�านวนการอ้างองิผลงานวจัิยต่อผลงานวจัิยทีไ่ด้รับ

การตพีมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(Citation 

paper) ทีป่รากฏในฐานข้อมลู TCI /Scopus/ISI

อ้างอิง 0.11 0.2 0.23 0.2 0.3

2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่น�าไปใช้ประโยชน์

ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า
ร้อยละ 2.84 12 2.68 12 12

2.1.5 จ�านวนผู้ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากการน�าผลการวจิยัไปใช้ คน 200 300 2,432 400 500

เป้ำประสงค์ 2.2 เป็นสถำบันแห่งกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

2.2 จ�านวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่น�าไปใช ้

    ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลงาน - 1 - 1 1
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ยทุธศาสตร์ที ่3 บรกิารวชิาการและวชิาชพีทีส่ร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครอืข่ายความร่วมมอื

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

ผล แผน ผล แผน แผน

เป้ำประสงค์ 3.1 ผู้รับบริกำรให้กำรยอมรับในศักยภำพกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพของสถำบัน

3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการ 

    ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
ระดับ 3 3 4 4 5

3.1.1 จ�านวนชมุชนต้นแบบทีเ่กิดขึน้จากงานบริการวชิาการ ชุมชน 1
2 

(สะสม)

2	
(สะสม)

3 4

3.1.2 จ�านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ คน 2,677 1,000 2,841 2,000 2,000

3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนน 4.44 4.00 4.50 4.00 4.00

3.1.4 จ�านวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์

บริการการพยาบาล
ล้านบาท

5.90 

ล้าน

บาท

4 ล้าน

บาท

2.87 

ล้าน

บาท

4.5 

ล้าน

บาท

5 ล้าน

บาท

3.1.5 จ�านวนโครงการบรกิารวชิาการทีบ่รูณาการกับ 

การเรียนการสอน และการวจัิย (Service-Teaching- 

Research)

โครงการ 0 2 2 2 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและน�าปรัชญา

                ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

ผล แผน ผล แผน แผน

เป้ำประสงค์ 4.1 สถำบันสืบสำนภูมิปัญญำไทยวัฒนธรรมไทย และน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    โดยบูรณำกำรสู่กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ และวิถีชีวิต

4.1 ระดับการสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ 3 3 4 4 5

4.1.1 จ�านวนกิจกรรมสบืสานภูมปัิญญาไทยและ

วฒันธรรมไทย
กิจกรรม 6 4 5 5 5

4.1.2 จ�านวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญา

ไทยในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

วิชาชีพ การวิจัย

กิจกรรม 4 4 4 5 5

4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงมาใช้
ร้อยละ 85.04 80 77.92 80 80

  4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่น�าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ร้อยละ 78.75 60 82.90 70 70
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล

                 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

ผล แผน ผล แผน แผน

เป้ำประสงค์ 5.1 ระบบกำรบริหำรองค์กรมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล

5.1 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการ 

    องค์กร
ระดับ 3 3 3 4 4

5.1.1 ระดบัความส�าเร็จของการบรหิารจัดการ

องค์กรด้วยหลกัธรรมาภิบาล
ระดับ 3 5 5 5 5

5.1.2 ผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์บริหารงานสู่

ความเป็นเลิศ EdPEx ( ปี 2562-2563  5.1.2 

คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน)

คะแนน 4.39 4.30 4.77

มีแผนพัฒนา

คุณภาพ

สถาบัน 

ตามเกณฑ์ 

มีรายงาน

การประเมิน

ตนเองด้วย 

EdPEx 

5.1.3 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล ปี - - 5 ปี -

5.1.4 จ�านวนรายได้ต่อปี ล้านบาท
10.14 

ล้านบาท

12 ล้าน

บาท

13.4 

ล้านบาท
12 ล้านบาท 14ล้านบาท

5.1.5 จ�านวนประชาชนทีไ่ด้รบัข้อมลูข่าวสารที่

เก่ียวกับสถาบนัผ่านสือ่สาธารณะ   
คน 1,734,620 500,000 8,973,921 800,000 800,000 

เป้ำประสงค์ 5.2 บุคลำกรเป็นคนดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง  
                    ภำยใต้สิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่มีควำมสุข 

5.2 ระดับความสามารถในการพัฒนาบุคลากร   

    และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน
ระดับ 2 3 3 3 4

5.2.1 ร้อยละของบคุลากรสถาบนัทีส่อบผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาองักฤษทีส่ถาบนัก�าหนด
ร้อยละ 7.83 35 40 35 40

5.2.2 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของ

บุคลากรต่อสถาบัน
คะแนน 3.78 3.80 4.28 4.00 4.00

5.2.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร

และนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน
คะแนน 3.59 4.00 3.91 4.00 4.00

5.2.4 จ�านวนงานพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
งาน 7 6 7 6 6
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

ผล แผน ผล แผน แผน

เป้ำประสงค์ 6.1 สถำบันมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิจัยกับสถำบันทั้งในและต่ำงประเทศ               

6.1 ระดบัความส�าเรจ็ในการสร้าง 

    ความร่วมมอืกับเครือขา่ย
ระดับ 3 3 3 4 4

  6.1.1 จ�านวนบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืใหม่

ทางวชิาการและวจัิยกับเครอืข่ายนานาชาติ
ฉบับ 0 2 1 2 2

  6.1.2 จ�านวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือกับ

เครือข่ายนานาชาติ
โครงการ 1 2 2 2 2

  6.1.3 จ�านวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือ

กับเครือข่ายนานาชาติ
โครงการ 2 1 1 2 2

  6.1.4 จ�านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจาก

เครือข่ายนานาชาติ  
คน 51 60 203 70 80

  6.1.5 จ�านวนรายวชิาทีจั่ดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ Inter Professional Education
รายวิชา - 1 - 1 (ป.ตรี) 2 (ป.ตรี)

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร งำน

เป้ำประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

1.1.1	การพฒันาระบบวธีิการคดัเลือกผู้
เรยีนทีม่คีณุภาพ	ทัง้ระดับปรญิญาตรี
และระดับบณัฑติศึกษา

-	โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาล 
		สู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก

-	งานรับเข้าศึกษา 
-	งานพัฒนาระบบการคัดเลือก 
		ผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
		มหาบัณฑิต

1.1.2	พัฒนากิจกรรมในหลักสูตรและ
เสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะ	
STIN	ของบัณฑิต	และน้อมน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้

-	โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
		พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2565)	*
-	โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะ 
		คุณลักษณะ	STIN	ของบัณฑิต

-	งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
		พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
-	งานผลิตบัณฑิตปริญญาตรีที ่
		ตอบสนองความต้องการของ 
		ผู้ใช้บัณฑิต	สังคมและเสริมสร้าง		 
		คุณลักษณะ	STIN

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ

                ของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร งำน

เป้ำประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส
                    และผู้ประสบสำธำรณภัย 

1.1.3	ส่งเสริมและสนับสนุนการน�า
ศักยภาพของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดคุณลักษณะ	STIN

-	โครงการพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ	STIN	ของ
นักศึกษา		
-	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อสร้างพยาบาลนักปฏิบัติ
เชิงรุก	*

-	งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์
-	งานพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
มหาบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.1.4	พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ	STIN	
ของนักศึกษา

1.2.1	ส่งเสริม	ผลกัดนั	และก�าหนด
นโยบายให้ส่วนงานจดัการศึกษาด�าเนิน
การก�าหนดความชดัเจนของหลกัสตูร	
และสามารถแสดงจุดเด่นของหลกัสตูร
ผ่านกระบวนการการก�าหนดผลการ
เรยีนรูท้ีค่าดหวัง

-	โครงการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการ
พยาบาลสาธารณภัย*

-	งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	เพื่อให้
นักศึกษามีผลงาน/นวัตกรรมจาก
การเรียนรู้แบบ	Work	Integrated	
learning 
-	งานพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ	
และการเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิต
ศึกษา

1.2.2	พัฒนาระบบประกันคุณภาพ	
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับสากล

-	โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร
ด้วย	AUN-QA		

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร งำน

เป้ำประสงค์ 2.1 เป็นสถำบันผลิตงำนวิจัย/นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม  

2.1.1	ก�าหนดทศิทางการวจิยัของ
สถาบนัตามความเชีย่วชาญของนกัวจัิย

-	โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม 
		หรืองานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ 
		งานวิจัยข้ามศาสตร์
	-	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
		ด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย	 
		นวัตกรรม	หรืองานสร้างสรรค์		
-	โครงการงานทุนส่งเสริมนักวิจัย		 
		ภายในสถาบัน

-	งานจริยธรรมการวิจัย				 
-	งานพัฒนาระบบบริหารจัดการ	 
		งานวิจัย	eRM	(electronic	 
		Research	Management) 
		และเว็ปไซต์ศูนย์วิจัย 
		และนวัตกรรม

2.1.2	ส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาตินานาชาติ/ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

-	โครงการตลาดนัดวิจัยนวัตกรรม 
		จากหิ้งสู่ห้าง
-	โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
		ในเวทีระดับนานาชาติ
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ยทุธศาสตร์ที ่3 บรกิารวชิาการและวชิาชพีทีส่ร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครอืข่ายความร่วมมอื

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร งำน

เป้ำประสงค์ 3.1 ผู้รับบริกำรให้กำรยอมรับในศักยภำพกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพของสถำบัน

3.1.1	พฒันารปูแบบงานบรกิารวชิาการ
และวชิาชพีเพือ่เป็นทางเลอืก	และ
สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม

-	โครงการบริการวิชาการ 
		ที่ตอบสนองความต้องการ 
		ด้านสุขภาพของสังคม
-	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ	 
		(3	ชุมชน)

-	งานประชุมวิชาการ 
-	งานหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 
-	งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
-	งานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย 
		พยาบาล

3.1.2	ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งาน
บริการวิชาการและการตลาดเชิงรุก

-	งานประชาสัมพันธ์และการตลาด 
		เชิงรุกของงานบริการวิชาการ 
-	งานส่งเสริมผลิตต�าราและเผยแพร ่
		ผลงานวิชาการ

3.1.3	พัฒนาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ตามจุดเน้นของสถาบัน

-	โครงการจัดตั้งหน่วยประเมิน 
		สมรรถนะของบุคคลตาม 
		มาตรฐานอาชีพพนักงาน 
		ให้การดูแล		(Nurses’	aides	/	 
		Care	givers)

-	งานพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
		(Faculty	practice)	ของอาจารย์

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร งำน

เป้ำประสงค์ 2.2  เป็นสถำบันแห่งกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

2.1.3	สนับสนุนทุนวิจัย	เพื่อยกระดับ 
								ความเชี่ยวชาญในงานวิจัย 
								สู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์

-	โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็น 
		เลิศตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน
-	โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่	
-	โครงการทุนผลิตนวัตกรรม	 
		prototype	

2.1.4	ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ 
							วิจัยทั้งในประเทศ 
							และต่างประเทศ

-	งานแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ 
		เพื่องานวิจัยนวัตกรรม

2.1.5	สร้างองค์ความรู้เผยแพร ่
							ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

-	โครงการสนับสนุนการน�าผลงาน 
		วิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ 
		ประโยชน์

-	งานผลิตต�าราและวารสารสถาบัน

2.2.1	ส่งเสริมการน�าทรัพย์สนิทาง 
							ปัญญาไปใช้ประโยชน์ 
							ในเชงิพาณชิย์

-	โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
		จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

2.2.2	ส่งเสริมการน�าผลงานนวตักรรม/ 
							งานสร้างสรรค์สู่เวทีประกวด

-	โครงการส่งเสริมการพัฒนา 
		นวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ   

                 พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

                 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร งำน

เป้ำประสงค์ 5.1 ระบบกำรบริหำรองค์กรมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล

5.1.1	ส่งเสริมและสนบัสนนุให้มรีะบบ
กลไกในการบริหารจดัการองค์กรและ
ตดิตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

-	โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 
		จัดการองค์กรตามหลัก 
		ธรรมาภิบาล	

-	งานประกันคุณภาพการศึกษา 
		และบริหารความเสี่ยง

5.1.3	พัฒนาระบบและกลไกในการ
แสวงหารายได้อย่างต่อเนื่อง

-	โครงการพัฒนาคุณภาพ 
		สถาบันตามเกณฑ์	EdPEX	*

5.1.4	ปรับปรุงรูปแบบการสร้างภาพ
ลักษณ์ของสถาบันและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-	โครงการแสวงหารายได้เชิงรุก 
		ของสถาบัน

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร งำน

4.1 สถำบันสืบสำนภูมิปัญญำไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
     โดยบูรณำกำรสู่กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ และวิถีชีวิต

4.1.1	พฒันาระบบและกลไกการบรูณา
การภูมปัิญญาไทย	และวฒันธรรมไทยสู่
การเรยีนการสอนการวจิยั	หรอืการ
บรกิารวชิาชพีและวถิชีีวติ	/	อย่างเป็น
รปูแบบทีช่ดัเจน

-	โครงการพัฒนาระบบและกลไก 
		การบูรณาการภูมิปัญญาไทย 
		และวัฒนธรรมไทย

-	งานส่งเสริมและทะนุบ�ารุง 
		ศิลปวัฒนธรรม 
-	งานวันก�าเนิดสถาบันและพิธีเปิด 
		อาคารสิรินธรานุสรณ์	๖๐	พรรษา

4.1.2	ก�าหนดนโยบายแนวทาง 
ในการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตของนักศึกษา
และบุคลากร

-	โครงการการน�าปรัชญาของ 
		เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต 
		ของนักศึกษาและบุคลากร

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร งำน

3.1.4	การพัฒนารูปแบบการบูรณา
การบริการวิชาการร่วมกับเครือข่าย 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

-	โครงการพัฒนารูปแบบบริการ 
		วิชาการแบบบูรณาการร่วมกับ 
		เครือข่าย
-	โครงการบริการวิชาการที ่
		บูรณาการกับการเรียนการสอน 
		และการวิจัย

3.1.5	พัฒนาศูนย์บริการการพยาบาล
ในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

-	โครงการพัฒนาศูนย์บริการ 
		การพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ 
		(3	ศูนย์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

                 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร งำน

เป้ำประสงค์ 5.2 บุคลำกรเป็นคนดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง
                    ภำยใต้สิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่มีควำมสุข 

5.2.1	ส่งเสริมสขุภาวะในทีท่�างาน -	โครงการพัฒนาระบบและกลไกความก้าวหน้า 
		ตามสายงานของบุคลาก	(Career	Path)

-	งานพัฒนาศักยภาพ 
		บุคลากรสถาบัน

5.2.2	ส่งเสริมสุขภาวะในที่ท�างาน -	โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 
		และบุคลากรสถาบัน

5.2.3	พัฒนาบุคลากรสถาบันให้มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท�างานได้มาตรฐานสากล

-	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

5.2.4	สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมสีเขียว	การจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

-	งานสถาบันสีเขียว

5.2.5	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในสถาบัน

-	โครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
		ของบุคลากรสถาบัน

5.2.6	สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
บรรยากาศเรียนรู้	และสถานที่ในการ
ท�างานให้น่าอยู่

-	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการสาย 
		สนับสนุนด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
-	โครงการออกแบบปรับปรุงหอพัก 
		อาคารพระบรมคุณ	
-	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาสถาบัน 
		ห้องสรง	และห้องประชุมศักรินทรภักดี	
-	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	และ 
		ระบบควบคุมการเข้าออก	อาคารสิรินธรานุสรณ์	 
		๖๐	พรรษา	
-	โครงการติดตั้งระบบส�ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน	ส�าหรับ 
		ลิฟท์โดยสาร	(Automatic	landing	device	for	 
		power	failure	:	ALP)	อาคารสิรินธรานุสรณ์	 
		๖๐	พรรษา	
-	โครงการปรับปรุงหอพักชาย	อาคารพระบรมคุณ

5.2.7	สนับสนุนให้บุคลากรน�า
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานจริง

-	โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 
		บุคลากรสถาบัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร งำน

6.1 สถำบันมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิจัยกับสถำบันทั้งในและต่ำงประเทศ

6.1.1	พฒันากลไกในการสร้างความเข้มแขง็ 
ร่วมกับเครอืข่ายสากลในการร่วมมอื 
ด้านวชิาการ	ด้านการวจัิย	และด้านการ 
บรกิารวชิาการ

-	โครงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุก	

6.1.2	สนับสนุนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของสถาบัน 
ให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ

-	ด้านการศึกษา	วิจัย	บริการวิชาการ 
		กับต่างประเทศ

6.1.3	สนับสนุนการใช้เครือข่ายนานาชาต ิ
ในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา	

-	โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ 
		ในระดับนานาชาติ	

6.1.4	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
เครือข่ายภายนอก

-	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
		ส�าหรับนักศึกษาต่างประเทศ 
		และนักศึกษาแลกเปลี่ยน

6.1.5	พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	Joint	
Degree	ร่วมกับเครือข่ายกาชาดสากล
นานาชาติ

-	โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
		Joint	Degree
-	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
		ทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 
		กับเครือข่ายทั้งในและหรือต่างประเทศ	*
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ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

วิสัยทัศน์  “จัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตพยบาลเป็นนักปฏิบัติ 

   เชิงรุก มีมนุษยธรรม โดดเด่นด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย”

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีมนุษยธรรม โดดเด่นด้านผู้สูงอายุ

   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ได้มาตรฐานระดับสากล

  2. ผลิตงานวิจัยและนวตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพของสังคม เสริมสร้างจุดเน้นของสถาบัน

  3. สร้างงานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีคุณภาพพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืน

  4. สืบสานความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

   และใช้ภูมิปัญญาไทยในงานพัฒนาด้านสุขภาพ

  5. พัฒนาการบริหารส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ด้วยธรรมาภิบาล

   และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564

แผน ผล แผน ผล แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

เป้ำประสงค์ที ่1.1 บณัฑิตมคีณุลกัษณะ STIN เป็นนกัปฏิบตัเิชงิรุก ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ช้บัณฑติและสังคม

1.1.1 ร้อยละของบณัฑติระดบัปริญญาตรทีีม่คีณุลกัษณะ STIN ร้อยละ 90 100 90 95.79 92

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

      ก่อนส�าเร็จการศึกษา
ร้อยละ 100 85.93 100 97.52 100

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะของการเป็น 

      นักปฏิบัติเชิงรุกรายชั้นปี
ร้อยละ 80 99.38 80 98.02 85

1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

      ด้านการดูแลผู้สงูอาย ุผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
ร้อยละ 80 99.75 85 100 90

1.1.5 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการ 

      ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก
ร้อยละ 90 73.1 90 95 92

เป้ำประสงค์ที ่1.2 หลกัสูตรมคีณุภำพได้มำตรฐำน/เทยีบเคยีงระดบัสำกล มุง่ผลสมัฤทธ์ิกำรเรยีนรูข้องนกัศึกษำ 
                      และมคีวำมโดดเด่นด้ำนกำรดแูลผูสู้งอำย ุผู้ด้อยโอกำส และผูป้ระสบภยั

1.2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรอง 

      จากสภาการพยาบาลสูงสุด (5 ปี)
รับรอง - - - -

1.2.2 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติผ่านการประกันคณุภาพ 

      การศกึษาตามเกณฑ์ระดบัชาต ิระดบัดมีาก
ระดับ - - -

1.2.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการประกันคุณภาพ 

      เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล (AUN-QA)
กลไก - -
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564

แผน ผล แผน ผล แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมสู่สังคม

เป้ำประสงค์ที ่2.1 ผลติงำนวจิยัและนวตักรรมท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสงัคม  
                      เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็จดุเน้นของสถำบนั

2.1.1 ร้อยละของงานวจัิย/นวตักรรมได้รับการตพีมิพ์หรอืเผยแพร่ 

      ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า
ร้อยละ 30 15.72 30 44.70 30

2.1.2 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 

      และภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ�า 
บาท

50,000 91,133 

.38

≥50,000 111,960 

.50

≥50,000

2.1.3. จ�านวนงานวิจัยด้านการผลิตบัณฑิต โครงการ 4 4 6 8

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการสร้างความเชี่ยวชาญที่เข้มแข็งอย่างบูรณาการ

เป้ำประสงค์ที ่3.1 ผลติงำนบรกิำรวชิำกำรทีม่คุีณภำพตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม 
                      บนฐำนควำมเชีย่วชำญของอำจำรย์

3.1.1 จ�านวนโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ (Faculty Practice) โครงการ 5 7 6 15 6

3.1.2 จ�านวนอาจารย์ทีไ่ด้รบัการพฒันาความเชีย่วชาญ คน 18 24 20 69 22

3.1.3 จ�านวนผู้ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ คน 100 573 150 634 200

3.1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนน 4.00 4.70 4.00 4.48 4.00

3.1.5 จ�านวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับสหสาขา โครงการ 1 2 - 3 -

3.1.6 จ�านวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการ 

      กับการเรียนการสอน และการวิจัย/ นวัตกรรม 
โครงการ 1 3 2 2 2

3.1.7 จ�านวนต�ารา/หนังสือ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงาน 2 2 4 0 6

3.1.8 จ�านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 40 21 40 20 45

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สืบสานความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม 

                  และใช้ภูมิปัญญาไทย ในงานพัฒนาสุขภาพ

เป้ำประสงค์ที ่4.1 มกีำรบูรณำกำรควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมและใช้ภมูปัิญญำไทยในงำนพฒันำด้ำนสขุภำพ

4.1.1 จ�านวนโครงการบรูณาการเอกลกัษณ์ภูมปัิญญาไทยในการจัด 

       การเรยีนการสอน การบริการวชิาการวชิาชพี การวจัิย
โครงการ 4 4 4 4 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน

                 ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง

เป้ำประสงค์ที ่5.1 กำรบริหำรส�ำนกัวิชำเพือ่ควำมก้ำวหน้ำด้วยหลกัธรรมำภบิำล

5.1.1 คะแนนเฉลีย่ของการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน คะแนน 4.30 4.32 4.30 4.51 30

5.1.2 มีการด�าเนินงานควบคุมภายในส�านักวิชา จ�านวน 2 2 2 2 2

5.1.3 ส�านักวชิาส�านักวชิาได้รบัการรับรองจากสภาการพยาบาล (5 ปี) รับรอง - - - -
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564

แผน ผล แผน ผล แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน

                 ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง

เป้ำประสงค์ที ่5.2 อำจำรย์มคีณุวฒุแิละต�ำแหน่งทำงวชิำกำร มคีวำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรและมีควำมเป็นมืออำชีพ

5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ทีม่คีณุวฒิุปรญิญาเอก ร้อยละ 40 41.14 50 36.47 50

5.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ�าที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 50 45.39 60 38.82 60

5.2.3 จ�านวนชดุความรู/้แนวปฏิบตัทิีเ่กิดจากกระบวนการ 

       แลกเปลีย่นเรียนรู้
จ�านวน 2 2 2 2 2

เป้ำประสงค์ที ่5.3 อำจำรย์ใหม่มศีกัยภำพของกำรพฒันำตนเองสูค่วำมเป็นครมูอือำชพี

5.3.1 ร้อยละของอาจารย์ใหม่ทีไ่ด้รบัการพฒันาด้านวชิาการ  

       การสอน การวดัและประเมนิผล
ร้อยละ 100 100 100 100 100

5.3.2 ร้อยละอาจารย์ใหม่ที่ท�า Faculty Practice ร้อยละ 70 100 80 100 90

ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยำบำลมีคุณภำพได้มำตรฐำนระดับสำกล

เป้ำประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะ STIN เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
                       และสังคม

1.1.1	ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ 
								ของการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุกรายชั้นปี

1.	โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาล 
				สู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก	
2.	โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาล 
				สู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก	
3.	โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล 
				ศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	 
				พ.ศ.	2565)
4.	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
				แบบสหสาขาวิชาชีพ	(Inter	 
				Professional	Education)

1.	งานผลิตบัณฑิตที่ตอบ 
			สนองความต้องการของ 
			ผู้ใช้บัณฑิต	สังคมและ 
			เสริมสร้างคุณลักษณะ	 
			STIN

1.1.2	ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตร ี
								ที่มีคุณลักษณะ	STIN

1.1.3	ร้อยละของนกัศกึษาทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบ 
							ภาษาอังกฤษก่อนส�าเร็จการศึกษา

1.1.4	ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ 
							ประเมินสมรรถนะด้านการดูแลผู้สูงอายุ	 
							ผู้ด้อยโอกาส	และผู้ประสบสาธารณภัย	

1.1.5	ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบ 
								ผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 
								ในการสอบครั้งแรก

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
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ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยำบำลมีคุณภำพได้มำตรฐำนระดับสำกล

เป้ำประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภำพได้มำตรฐำน/เทียบเคียงระดับสำกล มุ่งผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
                      และมีควำมโดดเด่นด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบภัย

1.2.1	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการประกันคุณภาพ	
							เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล	(AUN-QA)

4.	โครงการประกัน	 
				คุณภาพหลักสูตร 
				ด้วย	AUN-QA

-

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมสู่สังคม

เป้ำประสงค์ที่ 2.1 ผลิตงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม 
                      เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งจุดเน้นของสถำบัน

2.1.1	ร้อยละของงานวจิยั/นวตักรรมได้รบัการตพีมิพ์หรอืเผยแพร่
								ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า -

2.	งานเผยแพร่ผลงาน 
				วิจัย	นวัตกรรม	หรือ 
				งานสร้างสรรค์

2.1.2	จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
							และภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ�า

-
3.	งานส่งเสริมการขอ 
				ทุนวิจัย

2.1.3	จ�านวนงานวิจัยด้านการผลิตบัณฑิต
-

4.	โครงการวิจัย 
				การเรียนการสอน

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรสร้ำงควำมเชี่ยวชำญที่เข้มแข็งอย่ำงบูรณำกำร

เป้ำประสงค์ที่ 3.1 ผลิตงำนบริกำรวิชำกำรที่มีคุณภำพตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม
                      บนฐำนควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์

3.1.1	จ�านวนโครงการพฒันาความเช่ียวชาญ	(Faculty	Practice) - 5.	งานพัฒนา 
				ความเชี่ยวชาญ	 
				(Faculty	practice)	 
				ของอาจารย์

3.1.2	จ�านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ -

3.1.3	จ�านวนผู้ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ -

3.1.4	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ -

3.1.5	จ�านวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
								การสอน	และการวิจัย/	นวัตกรรม	

5.	โครงการบริการ
				วิชาการที่บูรณาการ
				กับการเรียนการสอน
				และการวิจัย

-

3.1.6	จ�านวนต�ารา/หนังสือ	ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ - 6.	งานส่งเสริมผลิต 
			ต�าราและเผยแพร ่
			ผลงานวิชาการ3.1.7	จ�านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ -
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ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 4  สืบสำนควำมเป็นไทย เข้ำใจควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม  
                    และใช้ภูมิปัญญำไทยในงำนพัฒนำเพื่อสุขภำพ

เป้ำประสงค์ที่ 4.1 มีกำรบูรณำกำรควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและใช้ภูมิปัญญำไทยในงำนพัฒนำด้ำนสุขภำพ

4.1.1	จ�านวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย 
								ในการจัดการเรียนการสอน	การบริการวิชาการวิชาชีพ 
								การวิจัย

6.	โครงการบูรณาการ 
				เอกลักษณ์ภูมิปัญญา 
				ไทย	ในการจัด 
				การเรียนการสอน	/ 
				การบริการวิชาการ 
				วิชาชีพ/การวิจัย

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์และระบบบริหำรจัดกำรองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมำภิบำล 
                   และเศรษฐกิจพอเพียง

เป้ำประสงค์ที่ 5.1 กำรบริหำรส�ำนักวิชำเพื่อควำมก้ำวหน้ำด้วยหลักธรรมำภิบำล

5.1.1	คะแนนเฉล่ียของการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน	
7.	งานประกันคุณภาพ 
			การศึกษา

5.1.2	มีการด�าเนินงานควบคุมภายในส�านักวิชา
8.	งานบริหารความเสี่ยง 
				และควบคุมภายใน 
				ส�านักวิชา

เป้ำประสงค์ที่ 5.2 อำจำรย์มีคุณวุฒิและต�ำแหน่งทำงวิชำกำร มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและมีควำมเป็นมืออำชีพ

5.2.1	ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 9.	งานพัฒนาอาจารย ์
				และเตรียม 
				ความพร้อมไปศึกษา 
				ต่อระดับปริญญาโท 
				และปริญญาเอก

5.2.2	ร้อยละของอาจารย์ประจ�าที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ

5.2.3	จ�านวนชุดความรู้/แนวปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการ
								แลกเปลี่ยนเรียนรู้

7.	โครงการการจัดการ 
				ความรู้ส�านักวิชา

เป้ำประสงค์ที่ 5.3 อำจำรย์ใหม่มีศักยภำพของกำรพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ

5.3.1	ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ	
							การสอน	การวัดและประเมินผล

8.	โครงการพัฒนา 
				อาจารย์ใหม่

5.3.2	ร้อยละอาจารย์ใหม่ที่ท�า	Faculty	Practice
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ส�านักวิชาบัณฑิตศึกษา

ผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

วิสัยทัศน์  เป็นสถาบนัการพยาบาลทีผ่ลติมหาบณัฑติให้เป็นนักปฏิบตัเิชงิรกุ สร้างผลงานวจัิย/นวตักรรม 

   ด้านการดแูลผู้สงูอาย ุผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย ให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตแิละ 

   นานาชาติ

พันธกิจ 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ที่มีความโดดเด่นด้านการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

   ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้หลักฐานเชิง 

   ประจักษ์ เทคโนโลยี ดิจิทัล จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

  2. สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัย/นวัตกรรม

  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565

แผน ผล แผน แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมหาบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้ำประสงค์ที ่1.1 มหำบณัฑติพยำบำลมคีณุภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ช้บณัฑติและสังคม

1.1.1 จ�านวนนักศกึษารบัเข้าระดบับณัฑติศกึษา คน 10	คน/
หลักสูตร

7 (ผู้ใหญ่) 

3 (เด็ก)

10	(ผู้ใหญ่)	
8	(เด็ก)

10 (ผู้ใหญ่) 

6 (เด็ก)

1.1.2 ร้อยละของผู้สมัครตรงตามเกณฑ์ที่สถาบันก�าหนด ร้อยละ 100 42.86 

(ผู้ใหญ่) 

100 (เด็ก)

100 100

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 

      ที่คาดหวังของผู้ส�าเร็จการศึกษา

คะแนน - 4.62 3.90 4.00

1.1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน - - 3.90 4.00

1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร 

      ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนา 

      คุณลักษณะที่พึงประสงค์

คะแนน 4.00 3.80 

(สถาบัน 

4.48 

(ส�านักฯ)

4.00 4.00

1.1.6 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คะแนน - 4.53 3.90 4.00

เป้ำประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ  
    ผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบสำธำรณภัย

1.2.1. จ�านวนหลกัสตูรบณัฑติศกึษาทีม่คีวามโดดเด่นด้านการ 

       ดแูลผู้สงูอาย ุผู้ด้อยโอกาส และหรือผู้ประสบสาธารณภัย

หลักสูตร 2 2 3 4

1.2.2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงาน/นวัตกรรมจากการเรียน 

       รู้แบบ Work Integrated Learning/Active Learning

ร้อยละ 30 100 100 100
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565

แผน ผล แผน แผน

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ 

       ตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 

       ในแต่ละปี

ร้อยละ 10 30 10 10

1.2.4 ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่คงคุณสมบัติ 

       ตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์บัณฑิตศึกษา

ร้อยละ 100 100 100 100

1.2.5 จ�านวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพเทียบเคียง 

       ตามมาตรฐานสากล (ASEAN University Network  

       Quality Assurance: AUN QA)

หลักสูตร 1 1 

(ภายใน 

desktop 

assess-

ment)

- 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น�าไปใช้ประโยชน์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

                 ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย 

เป้ำประสงค์ที ่2.1 งำนวจิยั/นวตักรรมของบณัฑิต มคีวำมโดดเด่นด้ำนกำรดแูลผูส้งูอำย ุ
                       ผูด้้อยโอกำสและผู้ประสบสำธำรณภยั

2.1.1 ร้อยละของผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์ 

       วิทยานิพนธ์ที่เน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

       และหรือผู้ประสบสาธารณภัย

ร้อยละ - - 100 100

2.2.2 ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้ส�าเร็จการศึกษา 

      ที่น�าไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ - - 40 50

2.2.3 จ�านวนของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้ส�าเร็จการศึกษา 

      ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์

ร้อยละ - - 1 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับเครือข่าย

                ทั้งในและหรือต่างประเทศ 

เป้ำประสงค์ที ่3.1 ส�ำนกัวชิำบณัฑติศึกษำมเีครอืข่ำยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร/วจิยั 
                      กบัเครอืข่ำยทัง้ในและหรอืต่ำงประเทศ

3.1.1 จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย 

       ในระดับบัณฑิตศึกษา

เครือข่าย 1 - 1 1

3.1.2 จ�านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรร่วมผลิต 

      ข้ามสถาบัน

หลักสูตร - - - 1
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ส�านักวิชาบัณฑิตศึกษา

แผนปฏิบัติการส�านักวิชาบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงมหำบัณฑิตพยำบำลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

เป้ำประสงค์ที่ 1.1 มหำบัณฑิตพยำบำลมีคุณภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

1.1.1	จ�านวนนักศึกษารับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา - 1.	งานพัฒนาระบบการคัดเลือก 
				ผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
				มหาบัณฑิต1.1.2	ร้อยละของผูส้มคัรตรงตามเกณฑ์ทีส่ถาบันก�าหนด

1.1.3	คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ที่บรรลุผลลัพธ์
								การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้ส�าเร็จการศึกษา

- 2.	งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
			พยาบาลศาสตร	มหาบัณฑิต

1.1.4	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.1.5	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
								และบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อ
								ต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 3.	งานพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
			ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ 
			ของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.1.6	คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้ำประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
                      ผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบสำธำรณภัย

1.2.1	จ�านวนหลกัสตูรบณัฑติศกึษาท่ีมคีวามโดดเด่น
								ดูแลผูส้งูอายุ	ผูด้้อยโอกาส	และหรือ
								ผูป้ระสบสาธารณภยั

1.	โครงการจดัตัง้หลกัสตูร 
				พยาบาลศาสตร 
				มหาบัณฑิต 
				สาชาวิชาการ 
				พยาบาลสาธารณภัย

1.2.2	ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงาน/นวัตกรรม
								จากการเรียนรู้แบบ	Work	Integrated
									Learning/Active	Learning

4.	งานจัดการเรียนการสอนเพื่อ 
			พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 
			มีผลงาน/นวัตกรรมจากการเรียนรู ้
			แบบ	Worked	Integrated	 
			Learning/Active	Learning

1.2.3	ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ
								ตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์บัณฑิตศึกษา
								เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

5.	งานพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
				และการเป็นอาจารย์ระดับ 
				บัณฑิตศึกษา

1.2.4	ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่คงคุณสมบัติ
								ตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์บัณฑิตศึกษา

1.2.5	จ�านวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพ
								เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล	(ASEAN
								University	Network	Quality	Assurance:	
								AUN	QA)

2.โครงการประกัน 
		คุณภาพหลักสูตร 
		ด้วย	AUN	QA
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ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรู้/นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำย ุ
                   ผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบสำธำรณภัย 

เป้ำประสงค์ที่ 2.1 งำนวิจัย/นวัตกรรมของบัณฑิต มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
                      ผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบสำธำรณภัย

2.1.1	ร้อยละของผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ ์
							วิทยานิพนธ์ที่เน้นด้านการดูแลผู้สูงอาย ุ
							ผู้ด้อยโอกาส	และหรือผู้ประสบสาธารณภัย

3.	โครงการสนับสนุนการทวิทยานิพนธ์	 
				และผลงานน�าเสนอ/ตีพิมพ์ของ				 
				นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2.1.2	ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้ส�าเร็จ 
								การศึกษาที่น�าไปใช้ประโยชน์

2.1.3	จ�านวนของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้ส�าเร็จ 
								การศึกษาที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ขยำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษำกับเครือข่ำยทั้งในและหรือต่ำงประเทศ 

เป้ำประสงค์ที่ 3.1 ส�ำนักวิชำบัณฑิตศึกษำมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร/วิจัยกับเครือข่ำยทั้งใน
                      และหรือต่ำงประเทศ

3.1.1	จ�านวนเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการ/วจิยั 
								ในระดบับณัฑิตศกึษา

4.	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
			ทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิต 
			ศึกษากับเครือข่ายทั้งใน 
			และหรือต่างประเทศ																						

3.1.2	จ�านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตร 
								ร่วมผลิตข้ามสถาบัน

5.	โครงการพัฒนาหลักสูตร 
			บัณฑิตศึกษา	Joint	Degree
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ส�านักงานสถาบัน

ผลการด�าเนินงานส�านักงานสถาบัน

ปีงบประมาณ 2563

วิสัยทัศน์  "สนับสนุนพันธกิจของสถาบันได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อให้เป็นสถาบัน 

   การศึกษาชั้นน�าระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้น�าด้านวิชาการ และ 

   นวัตกรรมเพื่อสังคม"

พันธกิจ  "พัฒนางานและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ 

   สถาบนั โดยครอบคลมุด้านการคลงัและทรัพย์สนิ การวจัิยและบรกิารวชิาการ การบริการการ 

   ศึกษา การบริหารงานทั่วไป การบริหารวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์และประกัน 

   คุณภาพการศึกษา"

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

แผน ผล แผน ผล แผน แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพลักษณะ STIN

เป้ำประสงค์ 1.1 สิง่สนบัสนนุกำรเรยีนรูม้คีณุภำพและสำมำรถตอบสนองวตัถปุระสงค์ของกำรเรยีนรู้

1.1.1 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนักศกึษา และ 

       บคุลากรต่อสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อ 

       การพฒันาคณุลกัษณะ STIN ของนักศกึษา

คะแนน 4.00 3.76 4.00 3.89 4.00 4.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งอ�านวยความสะดวก

                 ทื่เอื้อต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการพักอาศัย

เป้ำประสงค์ที ่2.1 สถำบันมสีิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรุ้ กำรปฏิบตังิำน และกำรด�ำรงชีวติแบบพอเพียง

2.1.1 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจของบคุลากร 

       และนักศกึษาต่อระบบกายภาพของสถาบนั
คะแนน 3.80 3.59 4.00 4.28 4.20 4.50

2.2.2 จ�านวนกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสรมิ 

       วฒันธรรมสเีขยีว

กิจกรรม/

โครงการ
1 4 1 1 2 2
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

แผน ผล แผน ผล แผน แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันและประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เป้ำประสงค์ที ่ 3.1 สถำบันมกีำรประชำสมัพนัธ์ทีม่ปีระสิทธภิำพและประสทิธผิล เพ่ือกำรสร้ำงภำพลกัษณ์

3.1.1 จ�านวนประชาชนทีไ่ด้รบัข้อมลูข่าวสาร 

       ทีเ่ก่ียวกับสถาบนัผ่าน 
คน 100,000 1,734,620 500,000 8,973,921 800,000 800,000

3.1.2 จ�านวนครัง้ของการสือ่สารสาธารณะ 

       ทีเ่ผยแพร่ภาพลกัษณ์ของสถาบนั
ครั้ง 100 454 120 8.21 150 200

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

เป้ำประสงค์ที ่4.1 ระบบกำรบรหิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศมปีระสทิธภิำพและมปีระสทิธิผล

4.1.1 คะแนนเฉลีย่ต่อความพงึพอใจของบคุลากร 

       และนักศกึษาทีม่ต่ีอระบบเทคโนโลยี  

       สารสนเทศ

คะแนน 4.0 3.49 4.0 3.73 4.0 4.0

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เป้ำประสงค์ที ่5.1 สถำบันมรีะบบกำรบรหิำรจดักำรและพฒันำศกันภำพบคุลำกรอย่ำงมปีระสทิธิภำพ

5.1.1 จ�านวนของบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

       ทีย่ืน่ขอประเมนิผลงานสูร่ะดบัทีส่งูขึน้
คน - - 1 1 2 3

5.1.2 จ�านวนบคุลากรฉายแววทีไ่ด้รบัการพฒันา คน - - - - 1 2

5.1.3 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนักศกึษา และ 

       บคุลากรต่อการบรกิารของหน่วยงาน 

       สนับสนุน

คะแนน 4.00 3.78 4.00 3.91 4.00 4.00

5.1.4 จ�านวนการให้บริการแบบ One Stop        

       Service
งาน 1 1 1 1 1 1

5.1.5 จ�านวนงานบรกิารของหน่วยงานทีล่ดระยะ 

       เวลาการให้บริการปรบัหรือลดขัน้ตอน 

       หรือลดการใช้เอกสาร

งาน 4 9 4 9 4 4
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ส�านักงานสถาบัน

แผนปฏิบัติการส�านักสถาบัน ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพลักษณะ STIN

เป้ำประสงค์ 1.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มีคุณภำพและสำมำรถตอบสนองวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้

1.1.1	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา 
								และบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
								ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ	STIN 
								ของนักศึกษา

1.	โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
				เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ	STIN	ของนักศึกษา
				-	ชุดระบบภาพและเสียง	ห้องประชุม 
						ศักรินทรภักดี
				-	ชุดหุ่นฝึกจ�าลองการเจาะเลือด
				-	ชุดหุ่นฝึกจ�าลองห้องคลอด

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้ำงสิ่งแวดล้อมด้ำนกำยภำพและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทื่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้
                   กำรปฏิบัติงำนและกำรพักอำศัย

เป้ำประสงค์ที่ 2.1 สถำบันมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรุ้ กำรปฏิบัติงำน และกำรด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง

2.1.1	คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร 
								และนกัศกึษาต่อระบบกายภาพของสถาบนั

2.	โครงการออกแบบปรับปรุงหอพัก 
				อาคารพระบรมคุณ
3.	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาสถาบัน	 
				ห้องสรง	และห้องประชุมศักรินทรภักด ี
4.	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	และ 
				ระบบควบคุมการเข้าออก 
				อาคารสิรินธรานุสรณ์	๖๐	พรรษา
5.	โครงการติดตั้งระบบส�ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน	 
				ส�าหรับลิฟท์โดยสาร	(Automatic	landing	 
				device	for	power	failure	:	ALP) 
				อาคารสิรินธรานุสรณ์	๖๐	พรรษา
6.	โครงการปรับปรุงหอพักชาย 
				อาคารพระบรมคุณ

2.	จ�านวนกิจกรรม	/	โครงการที่ส่งเสริม 
				วัฒนธรรมสีเขียว

1.	งานสถาบัน 
			สีเขียว
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ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของสถำบันและประชำสัมพันธ์เชิงรุก

เป้ำประสงค์ที่  3.1 สถำบันมีกำรประชำสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อกำรสร้ำงภำพลักษณ์

3.1.1	จ�านวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
								ที่เกี่ยวกับสถาบันผ่าน	

7.	โครงการประชาสัมพันธ์	เพื่อเสริมสร้าง 
			ชื่อเสียงและภาพลักษณ์

3.1.2.	จ�านวนครั้งของการสื่อสารสาธารณะ 
									ที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบัน

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม

เป้ำประสงค์ที่ 4.1 ระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล

4.1.1.	คะแนนเฉลีย่ต่อความพงึพอใจของบคุลากร 
								และนกัศกึษาทีม่ต่ีอระบบเทคโนโลย	ี 
								สารสนเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

เป้ำประสงค์ที่ 5.1 สถำบันมีระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำศักนภำพบุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

5.1.1	จ�านวนของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 
							ทีย่ื่นขอประเมินผลงานสูร่ะดบัทีส่งูข้ึน

8.	โครงการพัฒนาระบบและกลไก 
			ความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากร 
			(Career	Path)

2.	งานพัฒนา 
			ศักยภาพ
บุคลากร 
			สถาบัน

5.1.2	จ�านวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา

5.1.3	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา	และ 
							บุคลากรต่อการบริการของหน่วยงาน		 
							สนับสนุน

6.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ 
			สายสนับสนุนด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

5.1.4	จ�านวนการให้บริการแบบฅ 
							One	Stop	Service

5.1.5	จ�านวนงานบริการของหน่วยงานที่ลดระยะ 
							เวลาการให้บริการปรับหรือลดขั้นตอน 
							หรือลดการใช้เอกสาร
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ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผลการด�าเนินงาน ปี 2563

 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม เป็นส่วนงานที่บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ และ 

เกิดประสทิธิผล รวมทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนบคุลากรสถาบนั เพือ่พฒันางานวจิยัและนวตักรรมให้เป็นทีย่อมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ และน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

เพื่อผลิตงาน วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันอันจะน�าไปสู่การพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบัน

 2. ผลักดันและขยายผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติ

  และนานาชาติ

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

 4. สร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการด้านวิจัยและนวัตกรรมภายในศูนย์วิจัย

  และนวัตกรรมให้มีความทันสมัย

 5. พฒันาและบริหารการท�างานของเจ้าหน้าทีภ่ายในศนูย์วจัิยและนวตักรรม โดยใช้หลกัการท�างานเป็นทมี

  และเชิงรุก และบริการด้วยใจ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

แผน ผล แผน ผล แผน แผน

ยทุธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแขง็งานวจัิยและนวตักรรมให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

1.1 จ�านวนโจทย์วจัิย/นวตักรรมแบบบรูณาการ 

     ข้ามศาสตร์ทีต่อบโจทย์สถาบนั / ระดบัชาต ิ/ 

     ระดบัภูมภิาค / ระดบัโลก และม ีImpact 

     ต่อสงัคม

โครง 

การ
1 14 1 8 1 2

1.2 จ�านวนโครงการวจัิย/การพฒันานวตักรรม 

     ชิน้ใหม่ทีไ่ด้รบัสนับสนุนทนุจากภายใน / 

     ภายนอกสถาบนั

โครง 

การ
18 22 20 16 22 24

1.3 ร้อยละของงานวจัิย นวตักรรมทีน่�าไปใช้ 

     ประโยชน์ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า
ร้อยละ 12 2.84 12 2.68 

(2 เรื่อง)
17 20

1.4 จ�านวนผู้ทีไ่ด้รับประโยชน์จากการน�าผล คน 200 200 300 2,432 400 500

1.5 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวจัิย / นวตักรรม 

     จากภายนอกในประเทศและต่างประเทศ  

     ต่ออาจารย์ประจ�า ≥ 50,000 บาท

บาท
≥	50,000 

บาท
71,434.51 

บาท
≥	50,000 

บาท
111,960.50 

บาท

≥	50,000 
บาท

≥	50,000 
บาท
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

แผน ผล แผน ผล แผน แผน

ยทุธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแขง็งานวจัิยและนวตักรรมให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

1.6 จ�านวนคร้ังการจัดประชมุวชิาการระดบัชาต/ิ 

     นานาชาต ิ หรือจัดเวทเีผยแพร่ ความรู้ 

     โดยมุง่ด้านงานวจัิยและนวตักรรม

ครั้ง 1 - 1 1 1 1

1.7 จ�านวนผลงานวจัิย/นวตักรรม/งานสร้างสรรค์ 

     ทีย่ืน่จดสทิธิบตัร อนุสทิธิบตัร หรือลขิสทิธ์ิ
ชิ้นงาน 1 - 1 - 1 1

1.8 จ�านวนผลงานนวตักรรมใหม่ทีน่�าไปใช้ 

     ประโยชน์เชงิพาณิชย์
ชิ้นงาน - - 1 - 1 1

1.9 จ�านวนผลงานนวตักรรมทีไ่ด้รับ 

     รางวลัระดบัชาติ
ชิ้นงาน - - - - 1 1

ยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันางานวจัิยและนวตักรรมให้เป็นทีย่อมรบัในระดับนานาชาติ

2.1 จ�านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นต้น 

     แบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  

     และผู้ประสบสาธารณภัย

ผลงาน

วิจัย/

นวัตกรรม

- - 1 1 1 2

2.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ 

     หรือเผยแพร่ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า
ร้อยละ 30 22.70 30

26.92 

(21 เรื่อง)

30 30

2.3 จ�านวนการอ้างองิผลงานวจัิยต่อผลงาน    

     วจัิยทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

     และนานาชาต ิ(Citation paper) ทีป่รากฏ 

     ในฐานข้อมลู TCI/Scopus/ISI

อ้างอิง 0.1 0.11 0.2
0.23 

18 ครั้ง/ 

80 เรื่อง

0.2 0.4

2.4 จ�านวนคร้ังการจัดค่าย/จัดประชมุเชงิ 

     ปฏิบตักิารเพือ่เขยีนโครงร่างการวจัิย 

     ให้มคีณุภาพ

ครั้ง 2 3 2

สาขา

ผู้ใหญ ่

สาขา

เด็ก

1 1

2.5 จ�านวนคร้ังการจัดอบรมให้ความรู้ 

     ด้านการขอจรยิธรรม
ครั้ง 1 1 1 - 2 2

2.6 จ�านวนอาจารย์ทีไ่ด้ไปน�าเสนอผลงานวจัิย 

     ด้านงานวจัิยและนวตักรรมในการประชมุ 

     วชิาการระดบันานาชาติ

คน 1 1 2 4 3 4

2.7 จ�านวนศนูย์/ศนูย์ความเป็นเลศิด้านวจัิย 

     ทางการพยาบาลตามความเชีย่วชาญ 

     ของอาจารย์

ศูนย์ - - 1
ท�าแผน

ที่วัจัย
2 3
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

แผน ผล แผน ผล แผน แผน

ยทุธศาสตร์ที ่3 พฒันาระบบบริหารจัดการงานวจัิยและนวตักรรม

3.1 มีระบบบรหิารจดัการด้านงานวิจยัและ 
     นวตักรรม โดยใช้ Electronic Research 
     Management (eRM)

ระบบ 
eRM

มีระบบ
ใช้งาน
ได้จริง

เริ่มท�า 
11 ก.ค.

62

มีระบบ
ใช้งาน
ได้จริง

ส่งมอบ
ระบบ

มีระบบ
ใช้งาน
ได้จริง

มีระบบ
ใช้งาน
ได้จริง

3.2 ระดบัความพงึพอใจของอาจารย์ต่อระบบ 
     การบริหารจดัการงานวจัิยและนวตักรรม 
     ≥3.5 ในปีแรก สามปีถดั ≥3.95

คะแนน ≥3.5 4.03 ≥3.95 3.98 ≥3.95 ≥3.95

3.3 จ�านวนครัง้การจดัอบรมทางการบรหิาจัดการ 
     งานวจัิย/นวตักรรมให้กบัเจ้าหน้าทีศ่นูย์

ครั้ง 1 2 2 2 2 2

ยทุธศาสตร์ที ่4 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการส่งเสรมิศกัยภาพงานวจัิยและนวตักรรม

4.1 จ�านวนเครือข่ายงานวิจยั/นวตักรรมกบั 
     หน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศ 
     และต่างประเทศ

ระบบ 
eRM

1 7 2 3 3 4

4.2 จ�านวนงานวิจยั/นวตักรรมทีเ่กิดจาก 
     เครอืข่ายความร่วมมอืทัง้ในประเทศและ 
     ต่างประเทศ

คะแนน 2 6 4 5 6 8

4.3 จ�านวนโครงการวจิยั/นวัตกรรมแบบสหสาขา/ 
    ข้ามศาสตร์เพือ่มุง่เป้าหมายของการน�าไปใช้ 
    ประโยชน์

โครง 
การ

1 12 1 5 1 2
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ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งงำนวิจัยและนวัตกรรมให้สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้

1.1 จ�านวนโจทย์วิจยั/นวตักรรมแบบบูรณาการ 
     ข้ามศาสตร์ทีต่อบโจทย์สถาบนั/ระดบัชาต/ิ    
     ระดบัภูมภิาค/ระดบัโลก และม ีImpact  
     สงัคม

1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม
   หรืองานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
   งานวิจัยข้ามศาสตร์

2. โครงการตลาดนัดวิจัยนวัตกรรมจาก
   หิ้งสู่ห้าง
 
3. โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
 
4. โครงการทุนผลิตนวัตกรรม  
    prototype
 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
   ด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
   นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
   (อาจารย์)

6. โครงการงานทุนส่งเสริมนักวิจัย
   ภายในสถาบัน

7. โครงการส่งเสริมการพัฒนา 
   นวัตกรรม

8. โครงการสนับสนุนการน�าผลงานวิชา
   การที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์

1.	งานจริยธรรมการวิจัย

1.2 จ�านวนโครงการวิจัย/การพัฒนานวัตกรรมชิ้น
     ชิ้นใหม่ที่ได้รับสนับสนุนทุนจากภายใน/ 
     ภายนอกสถาบัน

1.3 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่น�าไปใช้
     ประโยชน์ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า

1.4 จ�านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการน�าผล
     การวิจัยไปใช้

1.5 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรมจาก
     ภายนอกในประเทศและต่างประเทศต่อ
     อาจารย์ประจ�า ≥ 50,000 บาท

1.6 จ�านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
     /นานาชาติ  หรือจัดเวทีเผยแพร่ความรู้โดย
     มุ่งเน้นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

1.7 จ�านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์
     ที่ยื่นจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ

1.8 จ�านวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่น�าไปใช้
     ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1.9 จ�านวนผลงานนวตักรรมทีไ่ด้รบัรางวัลระดบัชาติ
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ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ

2.1 จ�านวนผลงานวจิยั นวตักรรมทีเ่ป็นต้นแบบ 
     ด้านการดแูลผูส้งูอาย ุผูด้้อยโอกาส และ 
     ผูป้ระสบสาธารณภัย

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
   ด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
   นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
   (อาจารย์)

9. โครงการสนับสนุนการน�าผลงานวิชา
   การที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์

10. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็น
     เลิศตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน

2. งานผลิตต�ารา และ 
    วารสารสถาบัน

2.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ หรือ 
     เผยแพร่ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า

2.3 จ�านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัย
     ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
     นานาชาติ (Citation paper) ที่ปรากฏใน
     ฐานข้อมูล TCI/Scopus/ISI

2.4 จ�านวนครั้งการจัดค่าย/จัดประชุมเชิงปฏิบัติ 
     การ เพื่อเขียนโครงร่างการวิจัยให้มีคุณภาพ

2.5 จ�านวนครั้งการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการ 
     ขอจริยธรรม

2.6 จ�านวนอาจารย์ที่ได้ไปน�าเสนอผลงานวิจัย 
     ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุม
     วิชาการระดับนานาชาติ

2.7 จ�านวนศูนย์/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยทาง 
     การพยาบาลตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม

3.1	มรีะบบบรหิารจดัการด้านงานวจิยั	และ
					นวตักรรมโดยใช้	eRM	(electronic	Research
					Management)

11.	งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
					วิจัย	eRM	(electronic	Research
					Management)	และเว็บไซต์ศูนย์
					วิจัยและนวัตกรรม

12.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
					ด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
					วิจัย	นวัตกรรม	หรืองานสร้างสรรค์
					(เจ้าหน้าที่)

3.2	ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบการ
					บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม	≥3.5	
					ในปีแรก	สามปีถัด	≥3.95

3.3	จ�านวนครั้งการจัดอบรมทางการบริหารจัด
					การงานวิจัย/นวัตกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์
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ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมศักยภำพงำนวิจัยและนวัตกรรม

4.1 จ�านวนเครือข่ายงานวจัิย/นวตักรรมกับหน่วย        

     งานภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

1.	โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม
				หรืองานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
				งานวิจัยข้ามศาสตร์

3.	งานแสวงหาเครือข่าย 
				ความร่วมมือเพื่องาน 
				วิจัยนวัตกรรม

4.2	จ�านวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกิดจาก 
					เครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ 
					และต่างประเทศ

4.3	จ�านวนโครงการวิจัย/นวัตกรรมแบบ 
					สหสาขา	/	ข้ามศาสตร์เพื่อมุ่งเป้าหมาย 
					ของการน�าไปใช้ประโยชน์

 การวิจัยเป็นพันธกิจหลักด้านหน่ึงของสถาบัน  ควบคู่ไปกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต โดยการวิจัย 

ถือเป็นรากฐานส�าคัญส�าหรับการเรียนการสอน  การสร้างองค์ความรู้ / บุกเบิกความรู้ใหม่ ประยุกต์ พัฒนา 

และปรับเปลี่ยน เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก  สถาบันตระหนักถึง

ความส�าคญัของการวจิยัมาตลอด จึงสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์ความรูโ้ดยการพฒันางานวจัิยและนวตักรรม

อย่างต่อเนื่อง  และสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ตลอดจนการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์

ผลการด�าเนินงาน ปี 2563

ศูนย์บริการการพยาบาล

พันธกิจ

 มภีารหน้าทีใ่ห้บรกิารวชิาการวชิาชพีทีส่อดคล้องกับพนัธกิจของสภากาชาดไทย และสอดคล้องกับพนัธกิจ 

ของสถาบัน คือ บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความ 

ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ 

ของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

แผน ผล แผน ผล แผน แผน

ยทุธศาสตร์ที ่1 พฒันารูปแบบงานบริการวชิาการเชงิบรูณาการร่วมกับเครอืข่าย

เป้าประสงค์ที ่1.1 มบีริการวชิาการโดยการสร้างเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ

1.1.1 จ�านวนโครงการบริการวชิาการทีร่่วมมอื 
      กบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐั 
      และภาคเอกชน (นบัแบบสะสม)

โครงการ 2 2 4 4 6 8

1.1.2 จ�านวนโครงการบริการวชิาการทีร่่วมมอื 
       กบัเครอืข่ายต่างประเทศ (นบัแบบสะสม)

โครงการ 1 - 2 - 3 4

1.1.3 จ�านวนอาจารย์ทีมี่โครงการบรกิารวชิาการ 
       ร่วมกบัเครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ 

คน 28 30 30 42 32 35

เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีงานวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพ

1.2.1 จ�านวนโครงการบริการวชิาการ 
       ทีมี่รปูแบบบรูณาการกบัสหสาขา

โครงการ 1 2 2 2 3 4

1.2.2 จ�านวนชุมชนต้นแบบท่ีเกดิขึน้จาก 
      งานบริการวชิาการ

ชุมชน 1 1 2 2 3 4

ยทุธศาสตร์ที ่2 สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเน่ือง

เป้าประสงค์ที ่2.1  เผยแพร่องค์ความรูด้้านสขุภาพสู่สงัคมแบบให้เปล่า

2.1.1 จ�านวนผูไ้ด้รบัประโยชน์จากงานบรกิาร  
       วชิาการ วิชาชพี และโครงการในพระราชด�าริ

คน 150 161 200 536 250 300

เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างรายได้แก่สถาบัน

2.2.1 จ�านวนผูเ้ข้าประชมุวชิาการ และอบรมระยะสัน้ คน 400 1,173 400 873 500 500

2.2.2 จ�านวนผูเ้ข้าอบรมหลกัสตูรการพยาบาล 
      เฉพาะทาง

คน 100 113 100 23 100 100

2.2.3 จ�านวนศูนย์/หน่วยบริการการพยาบาล 
       ตามความเช่ียวชาญ

ศูนย์ 2 1 3 2 4 5

2.2.4 จ�านวนรายได้จากงานบรกิารวิชาการ 
       ของศนูย์บรกิารการพยาบาล

ล้านบาท 3 5.90 4 2.84 5 6
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565

แผน ผล แผน ผล แผน แผน

ยทุธศาสตร์ที ่ 3 จัดบริการวชิาการทีมี่การบรูณาการกับการเรยีนการสอน

                  และการวจัิยตามความเชีย่วชาญอย่างมอือาชพี

เป้าประสงค์ที ่ 3.1 สถาบนัมอีาจารย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง

3.1.1 จ�านวนผูร้บับรกิารทีไ่ด้รบัประโยชน์จากการ 
       พฒันาความเช่ียวชาญของอาจารย์

คน 200 739 250 883 300 300

เป้าประสงค์ที ่ 3.2 มีระบบและกลไกในการบรูณาการงานบรกิารวชิาการกับการเรียนการสอนและงานวจัิยหรอืนวัตกรรม

3.2.1 จ�านวนโครงการบรูณาการงานบรกิารวชิาการ 
        กับการเรียนการสอนหรอืการวิจยั 
        หรอืนวตักรรม (นบัโครงการใหม่)

โครงการ 2 2 2 2 2 2

3.2.2 จ�านวนโครงการบรูณาการงานบรกิารวชิาการ 
        กับการเรียนการสอนและการวจัิย 
        หรอืนวตักรรม (นบัโครงการใหม่)

โครงการ - - 1 1 1 2

ยทุธศาสตร์ที ่4  พฒันาระบบบริหารจัดการงานบริการวชิาการให้มปีระสิทธิภาพและความคล่องตวั

เป้าประสงค์ที ่4.1 มรีะบบบรหิารจัดการงานบรกิารวชิาการทีม่ปีระสทิธิภาพและความคล่องตวั

4.1.1 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
       จากศนูย์/หน่วยบรกิารการพยาบาล

คะแนน ≥4 4.44 ≥4 4.68 ≥4 ≥4

4.1.2 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
       บรกิารวชิาการ วชิาชพีของสถาบนั

คะแนน ≥4 4.50 ≥4 4.53 ≥4 ≥4

4.1.3 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูด้�าเนนิโครงการ 
       บรกิารวชิาการ วชิาชพีของสถาบนั

คะแนน ≥4 4.46 ≥4 4.77 ≥4 ≥4
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ศูนย์บริการการพยาบาล

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำรูปแบบงำนบริกำรวิชำกำรเชิงบูรณำกำรร่วมกับเครือข่ำย

เป้าประสงค์ที ่1.1 มบีริการวชิาการร่วมกับเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ

1.1.1 จ�านวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือ 
       กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 
       และภาคเอกชน 
1.1.2 จ�านวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือ 
       กับเครือข่ายต่างประเทศ 
1.1.3 จ�านวนอาจารย์ที่มีโครงการบริการวิชาการ 
       ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

1. โครงการพัฒนารูปแบบบริการ 
    วิชาการแบบบูรณาการ 
    ร่วมกับเครือข่าย

เป้าประสงค์ที ่1.2 มงีานบรกิารวิชาการและวชิาชพีแบบบรูณาการกบัสหสาขาวชิาชพี

1.2.1 จ�านวนโครงการบริการวิชาการ 
       ที่มีรูปแบบบูรณาการกับสหสาขา 
1.2.2 จ�านวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจาก 
       งานบริการวิชาการ

2. โครงการบริการวิชาการชุมชน 
   ต้นแบบ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพและเผยแพร่สู่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ที ่2.1  เผยแพร่องค์ความรูด้้านสขุภาพสู่สงัคมแบบให้เปล่า

2.1.1 จ�านวนผูไ้ด้รบัประโยชน์จากงานบรกิาร 
       วชิาการ วิชาชพี และโครงการ 
       ในพระราชด�าริ

3. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง 
    ความต้องการด้านสุขภาพของสังคม

1. การประชุมวิชาการ

เป้าประสงค์ที ่2.2 มงีานบรกิารวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสงัคมและสร้างรายได้แก่สถาบนั

2.2.1 จ�านวนผูเ้ข้าประชุมวชิาการ  
        และอบรมระยะส้ัน        
2.2.2 จ�านวนผูเ้ข้าอบรมหลกัสตูรการพยาบาล 
        เฉพาะทาง 
2.2.3 จ�านวนศูนย์/หน่วยบริการการพยาบาล 
        ตามความเช่ียวชาญ 
2.2.4 จ�านวนรายได้จากงานบรกิารวิชาการ 
        ของศนูย์บริการการพยาบาล

4. โครงการอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ 2. การอบรมหลกัสูตร 
   การพยาบาลเฉพาะทาง 
3. งานหลกัสตูร 
   ประกาศนยีบตัร 
   ผูช่้วยพยาบาล
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ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด โครงกำร งำน

ยุทธศำสตร์ที่  3 จัดบริกำรวิชำกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยตำมควำมเชี่ยวชำญ 
                    อย่ำงมืออำชีพ

เป้าประสงค์ที ่ 3.1 สถาบนัมอีาจารย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง

3.1.1 จ�านวนผูร้บับรกิารทีไ่ด้รบัประโยชน์จากการ 
        พัฒนาความเชีย่วชาญของอาจารย์

5. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
    ของอาจารย์ (Faculty practice)
6. โครงการพัฒนารูปแบบบริการ 
    วิชาการร่วมกับเครือข่าย

เป้าประสงค์ที ่ 3.2 สถาบนัมอีงค์ความรูท่ี้เกดิจากงานบรกิารวชิาการทีบ่รูณาการการเรยีนการสอน 
                    และงานวจิยัหรอืนวตักรรม

3.2.1 สนบัสนนุส่งเสรมิการบรูณาการงานบรกิาร 
       วชิาการกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั 
       หรือนวตักรรม 
3.2.2 จ�านวนโครงการบรูณาการงานบรกิาร 
        วชิาการกับการเรียนการสอนและการวจัิย| 
        หรอืนวตักรรม (นบัโครงการใหม่)

7. โครงการวิจัยแบบบูรณาการ  
   service- teaching-research
8. โครงการบูรณาการบริการวิชาการ 
   กับงานวิจัย/การเรียนการสอน

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพและควำมคล่องตัว

เป้าประสงค์ที ่4.1 มรีะบบบรหิารจัดการงานบรกิารวชิาการทีม่ปีระสทิธิภาพและความคล่องตวั

4.1.1 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร 

       จากศนูย์/หน่วยบรกิารการพยาบาล 

4.1.2 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

       บริการวชิาการ วชิาชพีของสถาบนั 

4.1.3 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผู้ด�าเนินโครงการ 

       บริการวชิาการ วชิาชพีของสถาบนั

9.	โครงการประชาสัมพันธ ์
			และการตลาดเชิงรุกของงานบริการ 
			วิชาการ
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ท่ีปรึกษา
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รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

คณะกรรมการ

 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ
 หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา  รองประธานกรรมการ
 หัวหน้าหน่วยบรรณสารสนเทศ กรรมการ
 หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ กรรมการ
 หัวหน้าหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ
 นายปรมัตถ์ ใยบัวเทศ กรรมการ
 นางสาวศุภนิตย์    สุดวิไล กรรมการ
 นางสาวสุภาพร หนูชนะภัย กรรมการ
 นางกรรณิกา หวังพัฒน์ กรรมการ
 นายภูรวิศ ฐิติพันธ์รังสฤต กรรมการ
 นายอรรถพนธ์ ภู่เรือหงษ์ กรรมการ
 นางสาวอรภรณ์ คล้ายทอง กรรมการ
 นางสาวสิริลักษณ์ อินทศร กรรมการ
 นายธีรวุฒิ  กู้จรุงคณธรรม กรรมการ
 นางสาวรัตนาภรณ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ
 นายกัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์ กรรมการ
 นางสาวสุจิตรา ฤทธิ์ดี กรรมการและเลขานุการ
 นายภควัต ศรียารัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดท�ารายงานประจ�าปี 
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