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สารจากอธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รายงานประจ�ำปี 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระสาคัญๆ อาทิ
พระราชกรณียกิจองค์นายกสภาสถาบัน การแสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำ� การ และบัญชีรายรับรายจ่าย ทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั รองแล้ว
ผลการด�ำเนินตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 และแผนงานที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564 เป็นต้น
การด�ำเนินงานของสถาบัน ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทาย ด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ไปทั่วโลก ทาให้ทุกคนต้องปรับตัวและปรับวิถีในการด�ำเนินชีวิต ทั้งนี้สถาบันได้มีการก�ำหนดมาตราการต่างๆ ในการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการปรับรูปแบบการท�ำงานและการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อรองรับกับสถานการณ์และเพื่อให้การด�ำเนินโครงการ/งานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งสถานการณ์ฯ
ดังกล่าวส่งผลกระทบไม่มากก็น้อย สถาบันจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายหรือใกล้เคียง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ในปี 2563 มีผลการด�ำเนินงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น มีการประกาศนโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน
เป็นปีแรก มีการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ปีการศึกษา 2563 นอกเหนือจาก
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่ได้เปิดมาแล้ว 1 ปีการศึกษา มี Roadmap การพัฒนา excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผูส้ งู อายุ มีโครงการทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจยั และนวัตกรรมรุน่ ใหม่ การได้รบั อนุมตั ิ
ในการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษา และการท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น อีกทั้งสถาบันได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัล
เชิดชูเกียรติ “ผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัย” โครงการจิตอาสาดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติ
“ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับ อุดมศึกษา” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานการพัฒนาระบบ
และกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล จากสภาการพยาบาล เป็นต้น อีกทัง้ สถาบันได้รบั การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 เป็นปีที่ 2 ได้ระดับ A และมีคะแนนสูงกว่าปีทผี่ า่ นมา
ทั้งนี้สถาบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์นายกสภาสถาบัน ความทุ่มเทของกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
การได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย และหน่วยงานต่างๆ ภายนอกสถาบัน กอปรกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความร่วมมือ
ของบุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ท�ำให้ปีงบประมาณ 2563 การด�ำเนินงานของสถาบันเกิดผลสาเร็จดังที่กล่าวมา
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2564 แน่นอนว่าจะมีความท้าทายรูปแบบต่างๆ ที่รออยู่ข้างหน้า ทั้งสภาพสังคมไทยสังคมโลก
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป สถานการณ์ ก ารการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ความท้ า ทาย
ในการจัดการศึกษา และการที่สถาบันจะเข้ารับการตรวจรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จากสภาการพยาบาล เชื่ออย่างเหลือเกินว่าพลังความรัก พลังความสามัคคี และพลังแห่งความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ของบุคลากรสถาบัน จะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการขับเคลื่อนสถาบันให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
และก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล สังคม และประเทศชาติ ให้สมกับที่ได้รับ
พระราชทานนามสถาบันว่า “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
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ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ได้ วิ วั ฒ นาการมาจากโรงเรี ย นการพยาบาล
สภากาชาดสยาม มาเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัยสภากาชาดไทย จนถึงวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทยตามล�ำดับ สถาบันการศึกษาแห่งนี้
ก�ำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 นับเป็น
สถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาล
ในประเทศไทย เมือ่ เริม่ เปิดด�ำเนินการโรงเรียนนีข้ นึ้ อยู่

กับแผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (กองพยาบาล
ทหารบกกลาง กระทรวงกลาโหม) เป็นหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาเรียน 1 ปี และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน
กั บ โรงเรี ย นผดุ ง ครรภ์ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ต่ อ มา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษาจึงโอน
โรงเรียนพยาบาลไปขึน้ อยูก่ บั แผนกรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองหนึ่งใน
แผนกนี้ ผูท้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาล
เป็นพระองค์แรก คือ หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์
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ในปี พ.ศ. 2467 ขยายหลั ก สู ต รเป็ น 3 ปี
รับนักศึกษาที่มีความรู้อย่างต�่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
คณะมิชชันนารีอเมริกันได้จัดตั้งโรงเรียนนางพยาบาล
แมคคอร์มคิ ทีเ่ ชียงใหม่ โดยใช้หลักสูตรและข้อสอบของ
โรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยาม ในปี พ.ศ. 2507
มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มมี าตรฐานสูงขึน้ เทียบเท่าระดับ
การศึกษาสากล เรียกหลักสูตรนี้ว่าประกาศนียบัตร
ขั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย รับผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่าก�ำหนดเวลาเรียน
3 ปี แ ละมี ห ลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผดุ ง ครรภ์
อี ก 6 เดือน ในปี พ.ศ. 2511 เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ก�ำหนดเวลาเรียน 1 ปี
รับผู้ส�ำเร็จการศึกษาสายสามัญชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
อีกหลักสูตรหนึ่ง
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ในปี พ.ศ. 2513 เปลีย่ นชือ่ จากเดิมเป็น วิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชา
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
ในระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีการับ
วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาการ
ศึกษาชัน้ สูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2514
ต่ อ มาวิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่
เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีก�ำหนดเวลา
เรียน 4 ปี ในปี พ.ศ. 2521 มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้รับ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รสาขาพยาบาลศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นปีแรก

ในปี พ.ศ. 2532 สภากาชาดไทยได้มีประกาศ
สภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) ลงวันที่       
13 ธันวาคม พ.ศ. 2532  ให้วทิ ยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะ
เป็ น ส� ำ นั ก หนึ่ ง ของสภากาชาดไทยพร้ อ มทั้ ง ปรั บ
โครงสร้างองค์กรบริหารบุคคลและการบริหารวิชาการ
ให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนัก ได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารบริหารจัดการใหม่ทงั้ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนจัดให้มสี โมสรนักศึกษาขึน้
ธิบดีศรีสนิ ทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตรา
ส่งเสริมประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 โดยยกสถานะวิทยาลัย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลฯ
พยาบาล สภากาชาดไทยขึน้ เป็นสถาบันอุดมศึกษา และ
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน มีเครือข่าย
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพเิ ศษ
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายในประเทศ
เฉพาะรายให้ใช้ชอื่ ว่า “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
สภากาชาดไทย”  เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
เรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มีการ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ขยายบทบาทด้านการบริการวิชาการทัง้ ในรูปแบบของ
ผู ้ มี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุณ ด้ า นการศึ ก ษา การแพทย์
การจัดประชุมวิชาการและการอบรมส�ำหรับพยาบาล
การสาธารณสุข และวิชาชีพพยาบาล โดยมีสมเด็จ
วิชาชีพ ตลอดจนโครงการบริการวิชาการด้านวิชาชีพ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
แก่สงั คม ในกลุม่ วัยต่าง ๆ และผูด้ อ้ ยโอกาส ในรูปแบบ
สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก าผู ้ อ� ำ นวยการ
ทีห่ ลากหลาย  มกี ารปรับปรุงทางด้านกายภาพ โดยได้ขอ
สภากาชาดไทย เป็นนายกสภาสถาบัน ในปี พ.ศ. 2561
รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการก่อสร้าง
ได้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในนามของ
อาคารเรียนและหอพักต่าง ๆ
สถาบันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
และสถาบั น ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เป็นรุ่นแรกในปี
พ.ศ. 2562
ในปัจจุบนั สถาบันได้มกี ารด�ำเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนือ่ ง ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน สภากาชาดไทย และประเทศ
ชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ
ในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มคี ณ
ุ ภาพ และ
ศักยภาพในการท�ำคุณประโยชน์แก่เพือ่ นมนุษย์ กอปรด้วย
คุณธรรม และส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ตามปณิธาน
ของสถาบันที่ตั้งไว้
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ปรัชญา

“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์
และเป็นที่พึ่งของสังคม”

ปณิธาน

“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากร
ทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ และศักยภาพในการท�ำคุณประโยชน์
แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรมและส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”
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วิส(พ.ศ.
ัยทั2561
ศน์- 2570)
10 ปี
“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ และนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
(Proactive practitioner) บนพืน้ ฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผูส้ งู อายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565”

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีอัตลักษณ์
บัณฑิตของสถาบัน

2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่ อ การพั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพของประเทศและ
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
3. บริการวิชาการ และวิชาชีพทีม่ งุ่ สร้างทางเลือก
ด้านสุขภาพให้แก่สงั คม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งใน และ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
ของสังคม

4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส�ำนึก
และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย
และการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่
การด�ำรงชีวิต ชุมชน และสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ
องค์กรแบบยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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เอกลักษณ์สถาบัน
STIN (เอสติน)

Society’s Anchor : เป็นที่พึ่งของสังคม

		 หมายถึง พัฒนาความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
		 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ประชาชน และสังคมพหุวัฒนธรรม

Talent Development : นิยมการพัฒนา

		 หมายถึง พัฒนาตนเอง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างองค์ความรู้
		 สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสังคม

Integrity for Humanity : ศรัทธามนุษยธรรม

		 หมายถึง รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม
		 ซื่อสัตย์ เสียสละ และด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง
		
		

14

Nursing Leaders : ก้าวน�ำด้านการพยาบาล

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

S
T

Service Mind
มีจิตอาสา
หมายถึง จิตที่ให้ และกระท�ำด้วยความ
สมัครใจ ในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่น
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ประชาชน
และสังคมพหุวัฒนธรรม

Talent Development
พัฒนาก้าวไกล
หมายถึง พัฒนาตนเอง มีความรอบรู้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต

I

Integrity of Heart
หัวใจคุณธรรม

N

Nursing Leaders
น�ำการพยาบาล

หมายถึง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่บนพื้นฐานมนุษยธรรมและ
ด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง

หมายถึง ปฏิบัติการพยาบาล
ได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถดูแล
ผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้อย่าง
มืออาชีพ

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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พระราชกรณียกิจ องค์นายกสภาสถาบัน
การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24-30
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563
พิจารณาและมีมติในเรื่องส�ำคัญ 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 เห็ นชอบรายงานผลการด�ำเนิน งานของคณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คล สถาบั น การพยาบาล
			 ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.5 อนุมัตินโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณส�ำหรับบุคลากรสถาบัน
1.6 เห็นชอบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
			 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยส�ำนักงานการตรวจเงิน
			 แผ่นดิน (สตง.)
1.7 อนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
			 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)
1.8 อนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการเงิน ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
			 สภากาชาดไทย
1.9 มอบให้คณะกรรมการการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พิจารณาอนุมัติ
			 งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แทนสภาสถาบัน แล้วรายงานให้สภาสถาบัน
			 ทราบในการประชุม คราวต่อไป
1.10 เห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันตามที่คณะกรรมการ
			 การเงินเสนอ
1.11 เห็นชอบงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบัน
			 การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1.12 เห็นชอบการคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.13 เห็นชอบให้แยกเงินของสถาบันที่ฝากไว้ที่ส�ำนักงานการคลังออก เพื่อการออมระยะยาว โดยให้
			 สภากาชาดไทยด�ำเนินการบริหารเงินกองทุน เงินดอกผลกองทุนและเงินนอกงบประมาณให้กบั สถาบัน
1.14 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบัน
			 การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1.15 อนุมัติการของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
			 การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
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1.16 เห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
			 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 			
			 และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
			 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.17 เห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบัน
			 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 		
1.18 เห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
			 สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.19 อนุมัติการเทียบต�ำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
			 จ�ำนวน 1 ราย
1.20 อนุมัติการเทียบต�ำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
			 จ�ำนวน 1 ราย				
1.21 อนุมัติการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จ�ำนวน 2 ราย
1.22 รับรองรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1.23 เห็นชอบ Roadmap การพัฒนา excellence center ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
			 เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ
			 ของประเทศและสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันในด้านผู้สูงอายุ
1.24 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการแทนผู้ที่ครบก�ำหนดตามวาระ ซึ่งรายชื่อกรรมการ
			 ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
1.25 อนุมัติกรอบทุนการลาศึกษาต่อ และรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบัน
			 สายวิชาการ ประจ�ำปีการศึกษา 2563

2. การออกข้อบังคับและระเบียบ
2.1
			
2.2
			
2.3
			
2.4
			
2.5
			
2.6
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ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยเครือ่ งแบบของผูป้ ฏิบตั งิ านประจ�ำ
สถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563
ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
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2.7
			
2.8
			

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563
ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการหารถประจ�ำต�ำแหน่งของผู้บริหารสถาบัน พ.ศ. 2563

3. ด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพ
3.1
			
3.2
3.3
			
			
3.4
			
3.5
			
3.6
3.7
			
3.8
			
3.9
			

อนุมัติให้ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับสถาบัน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
อนุมัติโครงการทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
(พ.ศ. 2562- 2566) และแผนปฏิบัติการส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจ�ำปีการศึกษา 2561
และแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำปีการศึกษา 2562
อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา 2562
จ�ำนวน 200 คน รวมทั้งผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล
อนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
อนุมตั ปิ ระกาศนียบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล ปีการศึกษา 2561
จ�ำนวน 56 คน และปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 1 คน
เห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ. 7) และรายงานผลการ
ทวนสอบระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
เห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (มคอ. 7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจ�ำปีการศึกษา 2562

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4.1 อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
			 สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. เรื่องอื่นๆ
5.1
			
5.2
5.3
5.4
			

เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณบดีสำ� นักวิชาบัณฑิตศึกษา ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการ
การพยาบาล ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถาบัน
เห็นชอบชื่อภาษาจีนของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เห็นชอบการให้สถาบันเป็นหน่วยงานประเมินสมรรถนะพนักงานให้การดูแล
รับทราบการด�ำเนินการของสถาบันในการก�ำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 25
5.5 อนุมัติให้เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ ไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อด�ำเนินการ
			 ตามขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
			 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
5.6 รับทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
			 (ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล แทนคณะกรรมการชุดเดิม
			 ซึ่งจะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
5.8 อนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 2 ของการด�ำรงต�ำแหน่ง
5.9 อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระ
5.10 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนผู้ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
5.11 อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการประมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องอธิการบดี แทนผูท้ พี่ น้ จาก
			 ต�ำแหน่งตามวาระ
5.12 อนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ อุ ท ธรณ์ ข องนั ก ศึ ก ษา เนื่ อ งจาก
			 คณะกรรมการหมดวาระ
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การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 26

การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 27
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การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 28

การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 29
22
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การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 30
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ ไปยังห้องประชุม Auditorium
ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจ�ำปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 200 คน
ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน ความว่า “บัณฑิตทั้งหลายเมื่อส�ำเร็จ
การศึกษาแล้ว ย่อมมุง่ หวังทีจ่ ะออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาลให้สำ� เร็จผล เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่สว่ นรวม
การจะท�ำให้ได้ดังที่กล่าว บัณฑิตต้องมีความรู้ในหลักวิชา และมีความสามารถที่จะน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมบนพื้นฐานของความมีสติรู้ตัว ความสงบมั่นคงในจิตใจ ความคิดวิจารณญาณอันรอบคอบ และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พร้อมกันนั้น ก็ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ที่ท�ำงานร่วมกัน ตลอดถึงผู้ป่วยและผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ข้อส�ำคัญทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนอยู่เสมอ และตั้งใจ
พยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้เต็มก�ำลังความสามารถ และให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน
สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง หากบัณฑิตจะได้นำ� สิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณา และ
ยึดถือปฏิบัติแต่ละคนก็จะเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่ส�ำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการพยาบาลของสภากาชาดไทย”
24
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รางวั
ล
ที่สถาบัน และ
บุคลากรได้รับ
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รางวัล/เกียรติคุณสถาบัน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล โครงการจิตอาสาดีเด่น จากการส่ง
ผลงานโครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผูค้ นใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ และได้รบั รางวัล โครงการ
จิตอาสาระดับชมเชย ล�ำดับที่ 1 จากการส่ ง ผลงาน โครงการ STIN อาสาพี่ ส อนน้ อ ง I Can do
CPR and Standard First Aid เข้าประกวดโครงการ GE ชวนคุณท�ำดี เพื่อสังคม ปี 2563 จัดโดย ส�ำนักงาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีการประกาศผลผ่านทาง Youtube ช่อง
chandrakasem channel Official เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด
ผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 35 ปี
สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สภาการพยาบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ “ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง
ดีเด่นระดับอุดมศึกษา” อันดับดีเยี่ยม จากโครงการ
ครอบครัวพอเพียงสูส่ ถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา
2562 ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง อิสลามวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

27

อาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัว
พอเพียงมหาวิทยาลัย” จากโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

บุคลากรดีเด่น

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำปี 2562

อาจารย์นภาพร พีรกวี
นางศรัณยา จันทรตรี
- อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการ - หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
พยาบาลผู ้ ใ หญ่ แ ละผู ้ สู ง อายุ - ได้รบั การสรรหาให้เป็นบุคลากร
- ได้รบั การสรรหาให้เป็นบุคลากร
ดีเด่น สถาบันการพยาบาล
ดีเด่น สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจ�ำปี 2562
ประจ�ำปี 2562
ประเภทเจ้าหน้าที่
ประเภทอาจารย์

นางสาวเพ็ญประภา มูลแก่น
- ลูกจ้างประจ�ำ
- ได้รบั การสรรหาให้เป็นบุคลากร
ดีเด่น สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจ�ำปี 2562
ประเภทลูกจ้างประจ�ำ

โดยผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน วาระพิเศษ ที่ 23/2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
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ผลการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พันธกิจที่ 1

สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน

การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2563 สถาบันมีผลการด�ำเนินงานด้านการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
ระดับปริญญาบัณฑิต
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผ่านการ
รับรองจากสภาการพยาบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาใหม่
จ�ำนวน 209 คน มีนักศึกษารวมทั้งหมด จ�ำนวน 821 คน และนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 200 คน
โดยบัณฑิตพยาบาลสอบผ่านทุกรายวิชาของการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลในปีแรก เฉลีย่ 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560–2562) คิดเป็นร้อยละ 99.49
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรับผิดชอบใน
การก�ำกับดูแลการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผล
การเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนีม้ กี ารด�ำเนินงานในการจัดการ
ประชุมวิชาการ การจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
และให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะปฏิบัติการพยาบาล โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 1)
			
		 2)
			
		 3)
			

การจัดสัมมนาผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การจัดสัมมนาพยาบาลพี่เลี้ยง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
การจัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สัมมนาผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สัมมนาพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
4)
		
		
		
		

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ จัดซื้อหุ่นและอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาล ได้แก่ ชุดหุ่นฝึกจ�ำลอง
สถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง โมเดลฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก โมเดลชิ้นเนื้อจ�ำลองกระดูกหัก
ทีแ่ ขน ขา ทีว่ ดั ส่วนสูงความยาวเด็กแบบนอน ตุก๊ ตาอาบน�ำ้ เด็ก เครือ่ งตรวจเท้าเบาหวาน Hood เด็ก
ส�ำหรับให้ออกซิเจน ชุด Intercostal Drainage เทอร์โมมิเตอร์ดจิ ติ อล เฝือกดามคอ ปรับระดับได้
และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อวิดีทัศน์

5)
		

การผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง
ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

		 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
			 – พยาบาลกับการใช้เหตุผลทางจริยธรรมและทัศนคติเชิงจริยธรรม
		 สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
			 – การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
			 – การตรวจภายใน
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		 สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
			 – การดูแลผู้รับบริการในการเช็ดตัวแบบสมบูรณ์บนเตียง
			 – การดูแลผู้รับบริการในการอุ้มยกเคลื่อนย้าย
			 – การรับผู้ป่วยใหม่
		 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
			 – การประเมินสภาพผู้สูงอายุ
			 – การจัดท่าผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพก
			 – การท�ำแผลท่อหลอดคอ
			 – การใช้ยาอินซูลิน (Insulin)
		 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
			 – แนวทางการจ�ำกัดพฤติกรรมการผูกยึด
			 – บอร์ดเกมส์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการพยาบาลจิตเวช
			 – การให้ค�ำปรึกษา
			 – บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมการร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยจิตเวช
6) การพัฒนา Website STIN E-Learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล :
		 www.elearning.stin.ac.th ได้รวบรวมสื่อการสอนและเผยแพร่ผ่านทาง STIN E-Learning
		 ของสถาบัน ดังนี้
			 - สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จ�ำนวน 17 เรื่อง
			 - สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ จ�ำนวน 15 เรื่อง
			 - สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล จ�ำนวน 93 เรื่อง
			 - สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ�ำนวน 79 เรื่อง
			 - สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน จ�ำนวน 24 เรื่อง
			 - สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จ�ำนวน 37 เรื่อง
			 - หน่วยจัดการศึกษา จ�ำนวน 96 เรื่อง
7)
		

การสร้างความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โครงการ
Internship สู่ Residency Program ในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ
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3. การพัฒนานักศึกษาทางด้านต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเปิดประตูความรู้สู่รั้ว STIN เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม “แนะน�ำการใช้ฐานข้อมูลส�ำหรับฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Gale Lingo” เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

34
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การจัดกิจกรรม “การสร้างทัศนคติและความพร้อมในการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพผ่านโครงการพัฒนาทักษะต่อเนื่องต่อยอด และการพัฒนาทักษะปฏิบัติการ
พยาบาล รายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ ในการเสริมทักษะ Simulation เรื่อง
การดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะ Congestive Heart Failure
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การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาการ
พยาบาลเด็ก ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล และ
สภาสถาบัน ในปีการศึกษา 2563 มีนกั ศึกษาใหม่ สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ จ�ำนวน 7 คน และ
สาขาการพยาบาลเด็ก จ�ำนวน 3 คน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ และก�ำกับดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
36
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2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรม โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 1) การพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสทุ ธิ์
			 ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
			 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
		 2) การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวัน Research Day
			 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
		 3) การพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรม เรื่อง การน�ำเสนอผลงานนวัตกรรมจากการเรียนรู้รูปแบบ
			 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
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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กิจกรรม เรือ่ ง การน�ำเสนอผลงานนวัตกรรมจากการเรียนรูร้ ปู แบบ Worked Integrated Learning /
Active Learning ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุขนั้ สูง 2 เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรม ในวัน Research Camp ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
38
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ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะของ
พยาบาลสภากาชาดไทย ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดี มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่
1

2

3

4

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
2) โครงการพิธีสวมหมวก
3) โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา
4) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส�ำเร็จการศึกษา
5) กิจกรรม STIN อาสาพี่สอนน้อง CPR และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR)
7) กิจกรรมปฏิบัติธรรมน้อมน�ำสุข
8) โครงการ STIN ร่วมใจบริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน
9) กิจกรรมพยาบาลกาชาด เก่ง ดี มีความสุข
10) กิจกรรมชวนกันท�ำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
11) กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจโรคซึมเศร้า
12) กิจกรรมอยู่อย่างพอดี ชีวิตพอเพียง
13) กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคอ้วน
2. โครงการสัมมนาเยาวชนก้าวหน้า มีการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 จัดสัมมนาให้แก่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา เพื่อพัฒนาแนวคิดและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากร ส�ำหรับการด�ำเนินงานกิจกรรม
เสริมหลักสูตรแบบออนไลน์ ในวันที่ 19, 20 และ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Google
Meet
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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7.3 โครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษาที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา มีดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย
2. กิจกรรม STIN ร่วมใจสร้างประชาธิปไตย
3. กิจกรรม STIN ก้าวไกลหัวใจพอเพียง
4. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ
รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ
5. โครงการ STIN อาสาปันสุข
6. โครงการกาชาดร่วมใจ สร้างสังคมไทย ห่างไกลบุหรี่
7. กิจกรรม STIN ทบทวนความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ
8. กิจกรรม English with STIN
9. กิจกรรม STIN ก้าวไกลใส่ใจสุขภาพ
10. กิจกรรมขยับกายสบายใจใส่ใจสุขภาพ
11. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยกีฬา
12. กิจกรรมพัฒนาทักษะป้องกันตนเองพื้นฐาน
ด้วยมวยไทยสร้างสรรค์
13. กิจกรรมรับน้องใหม่สายใยสวีแด
14. กิจกรรมรวมสายใย คล้องใจ STIN (Goodbye
Senior)
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วันที่จัด

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19
16 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563

698
264

14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

120

สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563
มิถุนายน พ.ศ. 2562 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
มิถุนายน พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2562
สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563
มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตุลาคม พ.ศ. 2563
กันยายน พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563
สิงหาคม พ.ศ. 2562 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

100
2,979
100
106
100
50
100

กันยายน พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563

50

กันยายน พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563
ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19

800

-

-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้เข้า
ร่วม
กิจกรรม
สิงหาคม พ.ศ. 2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2563
500
มิถุนายน พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563
100
วันที่จัด

15. กิจกรรม STIN รวมสายใยสานสัมพันธ์
16. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
17. โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
17.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร
17.2 กิจกรรมวันแม่
- ร่วมลงนามถวายพระพร
17.3 ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราข
18. กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรมพิธีไหว้ครู
19. โครงการเครือข่ายอาสาพัฒนา
- ค่ายอนามัยชุมชน
- ร่วมกิจกรรมมูลนิธิรัฐบุรุษ
- ร่วมกิจกรรมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ร่วมกิจกรรมกับชมรมนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

250

11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

250

23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

40

27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

300

สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563

80

สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563
สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563
สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563

80
80
80

กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน ตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
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ชมรมอาสายุวกาชาด ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ�ำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา จัดโครงการ STIN อาสาปันสุข
ขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมก้าวหน้าวาทการ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ศกึ ษา
สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกไฟนักพูด” เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กิ จ กรรม English Festival โดยได้ จั ด กิ จ กรรมในรู ป แบบ Asian International festival
(LOI KRATHONG) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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กิจกรรมปฏิบัติธรรมน้อมน�ำสุขร่วมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 5 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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�ำบลชายนา อ�ำเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์ เมื่อวันที่ 8 – 25 มกราคม พ.ศ. 2563
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ�ำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ รณรงค์เพื่อการลด/ละ/เลิก
การสูบหรี่ มีการเล่นเกมส์ มอบของรางวัล และการแสดงเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากควันบุหรี่มือสอง
มือสาม

กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสถาบัน
วันที่ 13 และ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
44
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หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า
ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 4 ประจ�ำปีการศึกษา 2562

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันท�ำดีเพื่อผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 15, 22 มกราคม 2562 และวันที่ 12, 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ 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
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา น�ำโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ�ำปี
การศึกษา 2563 ได้น�ำชุดสุขอนามัย (Hygiene Kit) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย มอบให้แก่ศนู ย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการผูส้ งู อายุบา้ นบางแค (บ้านบางแค 1)
และบ้านผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ชวนกันท�ำความดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส”

รางวัลของนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน “กีฬา Gown games ครั้งที่ 6”
ประการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 25 มกราคม พ.ศ. 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวธัญญารัตน์ 		
นางสาวพัชรินทร์ 		
นางสาวรุ่งทิวา 		
นางสาวสุดารัต 			
นางสาวสุรนาถ 			
นางสาวเสาวรส 			
นางสาวอาทิตตญา 		
นางสาวธัญวรัตม์ 		
นางสาวลักษณาพร 		
นางสาวศศิธร 			
นางสาวสิริยาภรณ์ 		
นางสาวสุกัญญา 		
46
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ภูมิเรศสุนทร		
นามบุญศรี 		
วงศ์วิลาศสกุล		
โนมิตร 		
เขมคุณานันต์		
ค�ำโทน			
มาลาอุตย์		
สนศิริ 			
เห็นประเสริฐ		
ภักตรนรา		
วรรณสินธ์		
พูลทาสี			

นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย จากการแข่งขัน “กีฬากาวน์เกมส์ ครั้งที่ 6”
ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 25 มกราคม พ.ศ. 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพัชราวุฒิ 			
นายวิสุทธิพัฒน์			
นายสาการียา 			
นายอดิเทพ 				
นายซาฟารี 				
นายคุณานนต์ 			
นายมานพ 				

คันโทเงิน		
สิงห์กลาง		
ตาเย๊ะ			
หงษ์สา			
สาและ			
ก่อกิจ			
ไชยวิศาล

นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่

3
2
2
2
2
1
1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน “กีฬากาวน์เกมส์ ครั้งที่ 6”
ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 25 มกราคม พ.ศ. 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวณัฐนันท์ 		
นางสาวอิศรา 			
นางสาวศิริพร 			
นางสาวสาธิตา 			
นางสาวมิลตรา 		
นางสาวจิรัชญา 			
นางสาวณัฐวรรณ 		
นางสาวปัญชณิชย์ 		
นางสาวญาณิศา 		
นางสาวณัฐชยา 			
นางสาวณัฐนิชา 			
นางสาวสิริญากรณ์ 		

พรมศรี			
ขุนทอง			
จงราช			
ถิ่นถาวรกุล		
ทรายแก้ว		
สุขีลักษณ์		
ส่งศรี			
สมภาร			
งามสมทรง		
ช่วยออก		
กาฬสิงห์		
เครือแก้ว		

นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่

3
3
2
2
3
2
2
2
1
1
1
1

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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พันธกิจที่ 2

สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และ
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ / ทุนวิจัย
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 1 เรื่อง
ล�ำดับ

นักวิจัย
Cecep Eli Kosasih
Busakorn Punthmatharith*
Umaporn Boonyasopun

1

ชื่อเรื่อง
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

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

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 20 เรื่อง
ล�ำดับ
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นักวิจัย

ชื่อเรื่อง

วารสาร

1

สุจรรยา  โลหาชีวะ*
นันทภัค  ชนะพันธ์*

ปัจจัยท�ำนายประสบการณ์ทางบวก
และทางลบในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ของผู้ดูแล

2

นภาพร  พีรกวี*
มลธิรา  อุดชุมพิสัย*

ประสบการณ์การตัดสินใจของ
วารสารพยาบาลศาสตร์ และ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤตช่วงเปลี่ยนผ่าน สุขภาพ ปีที่ 43  ฉบับที่ 2
จากการช่วยชีวิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เม.ย.-มิ.ย. 63 หน้า 13-24
สู่ระยะท้าย : การศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ

3

ม.ล. สมจินดา  ชมพูนุท*
วรรณเพ็ญ  อินทร์แก้ว
ปิยะพร  คามภีรภาพพันธ์

ผลของการใช้ผ้านาโนซิงค์ออกไซด์
ต่อการเกิดผดผื่น ความชื้น และ
อุณหภูมิบริเวณผิวหนังของผู้รับ
บริการติดเตียง ชุมชนคลองเตย

4

ประภาพร  จินันทุยา*
อัญชลี  ชูติธร*

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัด วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ของผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหาร
ปีที่ 13  ฉบับที่ 1  ม.ค.-มิ.ย. 63
หน้า 209-227
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วารสารการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
ม.ค.-เม.ย.63 หน้า 103-117

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

ล�ำดับ

นักวิจัย

ชื่อเรื่อง

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

5

มลธิรา  อุดชุมพิสัย*
นันทิยา  แสงทรงฤทธิ์*

ความต้องการและความพร้อมในการ
ดูแลของญาติผู้ป่วยวิกฤตทาง
อายุรกรรม : การศึกษาแบบผสานวิธี

6

ภาวิดา  พุทธิขันธ์*
กนกเลขา  สุวรรณพงษ์
นฤมล  อังศิริศักดิ์
กมลรัตน์  เทอร์เนอร์
สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ

การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่าง วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
สมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร ปีที่ 13  ฉบับที่ 1  ม.ค.-มิ.ย. 63
บัณฑิตและสมรรถนะการใช้ยาอย่าง หน้า 282-301
สมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล

7

ศรารินทร์  พิทธยะพงษ์*
ดวงกมล  วัตราดุลย์*

ปัจจัยท�ำนายการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและ
ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรค ทรวงอก  ปีที่ 31 ฉบับที่ 1
หลอดเลือดสมอง
ม.ค.-มิ.ย. 63  หน้า 162-180

8

ฉัตรกมล  ประจวบลาภ*
ดวงกมล  วัตรดุลย์*

ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือด
สมองในหญิงวัยหมดประจ�ำเดือน

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�ำร่อง

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�ำทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุ

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

นักวิจัย

ชื่อเรื่อง

13

จรรยา  ฉิมหลวง
รสสุคนธ์  วาริทสกุล*
ยุพิน  อังสุโรจน์

ปัจจัยท�ำนายอาการนอนไม่หลับใน
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�ำนาจร่วมกับการให้ความรู้ผ่านสื่อ

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

16

ปณิชา บุญสวัสดิ์*
อัจฉรา พุ่มดวง

ผลของการบ�ำบัดแบบผสมผสานต่อ
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�ำจิต วารสารพยาบาลต�ำรวจ ปีที่ 12
อาสาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 63
ส�ำหรับเยาวชนในสถานศึกษาเขต
หน้า 368-379
เมือง

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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วารสาร
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สถาบันสนับสนุนทุนการวิจัยและส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้ง
สนับสนุนทุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้
1. ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน จ�ำนวน 5 โครงการ
ล�ำดับ

ผู้วิจัย

โครงการวิจัย

จ�ำนวนเงิน

1

ศิริพรรณ  ภมรพล*
บังอร  น้อยอ�่ำ
ประพนธ์  กาญจนศิลป์

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถ
ในการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมชีวิต
ในผู้ป่วยที่มีทวารใหม่

247,000.00 บาท

2

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

โปรแกรมการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้ 326,700.00 บาท
ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

3

โรส  ภักดีโต*
ตะวันรัตน์  สกุลรุ่งจรัส*

การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม
ของโปรแกรมการเล่าเรื่อง
การให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ
ผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นต่อความกลัว
และพฤติกรรมความร่วมมือส�ำหรับ
ผู้ป่วยเด็กวัยเรียน

4

อารยา  เจรนุกุล*
กนกพร  จิวประสาน*

ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
125,000.00 บาท
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2

5

พรพิมล  อาภาสสกุล*
สุนีย์  กลีบปาน*
พงศ์แสน  พิทักษ์วัชระ

การพัฒนา และศึกษาประสิทธิผลของ 413,500.00 บาท
"อุปกรณ์สอนเสริมการหดรัดตัวของ
มดลูกจ�ำลอง"

127,860.00 บาท

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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2. ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน จ�ำนวน 15 โครงการ
ล�ำดับ
ผู้วิจัย
โครงการวิจยั ต่อเนือ่ งจากงบประมาณ 2562

โครงการวิจัย

จ�ำนวนเงิน

1

ศุทธิจิต  ภูมิวัฒนะ*
นันทิยา  แสงทรงฤทธิ์*

การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยยก
ศีรษะสูง เพื่อป้องกันการส�ำลัก
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

การบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีความปวดจากมะเร็ง
อย่างเป็นองค์รวม

508,000.00 บาท
(งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 63)

3

วิไลเลิศ  ค�ำตัน*
Shirley  Moore
นิจศรี  ชาญณรงค์
สภาพันรัตน์  ค�ำหอม
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 169,000.00 บาท
ความสามารถในการดูแลของผู้ป่วยจิต (งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 63)
เภท

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�ำหรับผู้ป่วยหลังวิกฤตและญาติ
เพื่อส่งเสริมการฟื้นหาย
และเพิ่มคุณภาพชีวิตภายหลัง
จ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

77,500.00 บาท
(งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 62)

การประเมินติดตามความก้าวหน้า
การบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2561

40,500.00 บาท

โครงการวิจยั จากงบประมาณ 2563
7

52

ภาวิดา  พุทธิขันธ์*
กนกเลขา  สุวรรณพงษ์
นฤมล  อังศิริศักดิ์
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ล�ำดับ

ผู้วิจัย

โครงการวิจัย

จ�ำนวนเงิน

8

ชญาภรณ์ ตีวารี*
จิรวรรณ กล่อมเมฆ

การสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็ก
ยากจนและขาดแคลน แบบพหุปัจจัย
ของทีมบูรณาการสุขภาพการเรียนรู้
พัฒนาและการคุ้มครองเด็กในกรุงเทพ

50,000.00 บาท

9

ปณิชา บุญสวัสดิ์*

การส�ำรวจพลังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
สุขภาพดี

12,000.00 บาท

10

จอนผะจง เพ็งจาด*
ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์*
สุชาดา ทวีสิทธิ์

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการ
ยอมรับการท�ำหนังสือแสดงเจตนา
เพื่อการรักษาทางการแพทย์
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
50,000.00 บาท
สูบบุหรี่ทางอินเทอร์เน็ตส�ำหรับ
นักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร

13

กุลธิดา เกตุแก้ว*
อาทิตยา แก่นไกร*
นันทกา สวัสดิพานิช*

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก
วัยก่อนเรียนใน กทม.

99,440.00 บาท
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ล�ำดับ

ผู้วิจัย

โครงการวิจัย

จ�ำนวนเงิน

14

กนกพร  จิวประสาท*
ประภาพร  จินันทุยา*
ปิยะดา  สิทธิเดชาไพบูลย์

ปัจจัยท�ำนายคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัด
ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

139,700.00 บาท

15

วราพรรณ  วงษ์จันทร์*
บุศรา  ชัยทัศน์*

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

30,000.00 บาท

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
3. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย จ�ำนวน 13 เรื่อง
ล�ำดับ
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ผู้วิจัย

โครงการวิจัย

จ�ำนวนเงิน

1

ชญาภรณ์  ตีวารี*
จิราวรรณ  กล่อมเมฆ

ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ 5,500.00 บาท
ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้
ความสามารถและพฤติกรรม การดูแล
ความปลอดภัยของผู้ดูแลเด็กวัย
ก่อนเรียนที่ยากจน และมีความ
ขาดแคลนแบบพหุปัจจัย

2

สมพิศ  ใยสุ่น*
พรทิพย์  ชีวะพัฒน์*
โบว์ชมพู  บุตรแสงดี*

รูปแบบการพัฒนาการก�ำกับตนเอง 5,500.00 บาท
ในการฝึกทักษะปฏิบัติก่อนการเรียน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษา
พยาบาล สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

3

นันทิยา  แสงทรงฤทธิ์*
ศรินรัตน์  วัฒนธรนันท์*

ปัจจัยท�ำนายผลการสอบความรู้
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
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ล�ำดับ

ผู้วิจัย

โครงการวิจัย

จ�ำนวนเงิน

5

สุจรรยา  โลหาชีวะ*
นันทภัค  ชนะพันธ์*

ปัจจัยท�ำนายประสบการณ์ทางบวก
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�ำนายพฤติกรรมป้องกันโรค
5,500.00 บาท
หลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือด
สมองในหญิงวัยหมดประจ�ำเดือน

10

ประภาพร  จินันทุยา*
อัญชลี  ชูติธร*

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัด 5,500.00 บาท
ของผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหาร

11

พรนภา  นาคโนนหัน*
เอมปภา  ปรีชาธีรศาสตร์*
ชนาพงษ์  กิตยารักษ์

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติ
ด้านการรู้คิดหลังการผ่าตัดท�ำทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุ

12

ปัญจพาณ์  สุขโข*
วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ*
เครือวัลย์  ศรียารัตน์*
พิไลลักษณ์  โรจนประเสริฐ

ประสิทธิผลของโปรแกรม
5,500.00 บาท
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
แผ่นดินไหวโดยพยาบาลในโรงเรียน
ระดับประถมวัย พื้นที่เสี่ยงจังหวัด
เชียงราย : การศึกษาน�ำร่อง

13

พรนภา  นาคโนนหัน*
จุฬาลักษณ์  ใจแปง*
ฌาตยา  โสนน้อย
สิริมาศ  ปิยะวัฒนพงศ์

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมของพยาบาล
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสน
เฉียบพลันหลังผ่าตัดหัวใจ

5,500.00 บาท

5,500.00 บาท

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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งานวิจัยและนวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบัน
สถาบันได้ผลักดันให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้จากงานวิจัย โดยเผยแพร่ผ่าน Website รวมทั้ง
สนับสนุนการน�ำความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ ชุมชน
และสังคม
ผู้วิจัย

1

ปัญจพาณ์  สุขโข*
วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ*
เครือวัลย์  ศรียารัตน์*
พิไลลักษณ์  โรจนประเสริฐ

ประสิทธิผลของโปรแกรม
การเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์แผ่นดินไหว
โดยพยาบาลในโรงเรียน
ระดับประถมวัย พื้นที่เสี่ยง
จ.เชียงราย

ชยนุช  ไชยรัตน์*
โรส  ภักดีโต

ผลของการสอนโดยใช้
ในเชิงสาธารณะ
สถานการณ์ผ่านสื่อการเรียนรู้
อีเลิร์นนิ่งต่อการใช้เหตุผล
และทัศนคติเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษา

2

ชื่อเรื่อง

ประเภทการใช้ หน่วยงาน
ประโยชน์
ที่น�ำไปใช้่
ในเชิงนโยบาย กรมป้องกัน
ในเชิงสาธารณะ และบรรเทา
สาธารณภัย

ล�ำดับ

มูลนิธิครอบ
ครัวพอเพียง

จ�ำนวนผู้ที่ได้
รับประโยชน์
1,250 คน

1,182  คน

วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี
สงขลา

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
การอบรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย (electronic Research Management : eRM)
วันที่ 12, 19 และ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธรานุสรณ์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (eRM) ให้แก่
อาจารย์สถาบัน เพื่อใช้ในการด�ำเนินการต่างๆ ด้านงานวิจัย ได้แก่ การขอทุนสนับสนุนการท�ำวิจัย การขอ
สนับสนุนค่าตีพิมพ์ และการขอสนับสนุนเรื่องอื่นๆ ตามประกาศของสถาบัน ตลอดจนการเก็บข้อมูลด้านการ
วิจัยของอาจารย์ประจ�ำสถาบัน
56
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บทความวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2563
ล�ำดับ

นักวิจัย

ชื่อเรื่อง

วารสาร

1

จุฑามาศ  ทองประดับ*

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

2

ปราโมทย์  ถ่างกระโทก*
รภัทภร  เพชรสุข
วินัย  ไตรนาทถวัลย์
พรวดี  ธาตุดี
ปริศนา  บุญประดิษฐ์

รูปแบบการจัดการดูแลส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชน

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

3

จุฑามาศ  ทองประดับ*

การจัดกลุ่มบ�ำบัดในผู้ป่วยจิตเวช

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 วชิรสารการพยาบาล
กระบวนทัศน์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอด ปีท่ี 22  ฉบับที่ 1  ม.ค.-มิ.ย.63
เลือดสมองในระบบบริการสุขภาพ
หน้า 60-69
ของประเทศไทย

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

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ล�ำดับ

58

นักวิจัย

ชื่อเรื่อง

วารสาร

8

ปวิตรา  ทองมา*

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

9

ปาณิศา  บุณยรัตกลิน*

บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน
กับการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน

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

10

ม.ล.อาบกนก  ทองแถม*

การลดความเสี่ยงจากภาวะภัยพิบัติ
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 :
แนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุ
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

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

16

ปานจันทร์  ฐานปกุลศักดิ์*

การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า
:ประเด็นส�ำคัญในการดูแลแบบ
ประคับประคองในผู้สูงอายุ

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

นักวิจัย

ชื่อเรื่อง

วารสาร

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�ำหรับการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

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

19

กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์*

พยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพ
คนวัยท�ำงานยุค 4.0

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

20

จารุณี  นุ่มพลู*

การประยุกต์ทฤษฎีขั้นกาเปลี่ยนแปลง วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
พฤติกรรมในผู้ป่วยกลุ่มอาการ
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 63
เมแทบอลิกวัยผู้ใหญ่

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�ำหน่ายผู้ป่วยภาย วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
หลังการผ่าตัดท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือด ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 63
หัวใจ

24

ปิยาภรณ์  อินทผลัญ*
กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์*

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
และทวารหนักที่ได้รับการรักษา
ด้วยยาเคมีบ�ำบัด

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

25

โรส  ภักดีโต*

บทบาทพยาบาลในการจัดการ
ความปวด : กรณีศึกษาผู้ป่วยเด็ก
วัยเรียน โรคมะเร็ง

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

26

กฤดิญาดา  เกื้อวงศ์*

โควิค-19 แนวปฏิบัติการพยาบาล
ส�ำหรับผู้ป่วยเด็ก

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

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย /
ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บ้านสวนสบายเพลินพรรณไม้รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อให้อาจารย์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการผลิตผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพยาบาล
ผู้สูงอายุ ตลอดจนการท�ำแผนที่วิจัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการวิจัยที่จะท�ำผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ ความสนใจของตนเอง และสามารถวางแผนแนวทางการพัฒนา
ตนเองเพื่อผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยได้เพิ่มมากขึ้น
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การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้อาจารย์สาขาการพยาบาลเด็ก ได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานวิจัย การขอทุนวิจัย และการบริหารโครงการวิจัย ตลอดจนการท�ำแผนที่วิจัย
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการวิจยั ทีจ่ ะท�ำผลงานวิชาการและผลงานวิจยั ให้สอดคล้องกับความเชีย่ วชาญ
และความสนใจของตนเอง และสามารถวางแผนแนวทางการพัฒนาตนเองเพือ่ ผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
วิจัยได้เพิ่มมากขึ้น

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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พันธกิจที่ 3

บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม

การบริการวิชาการและวิชาชีพ
สถาบันด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม จ�ำนวนมากและหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ การให้บริการแก่ประชาชนทัว่ ไปและกลุม่ เป้าหมายในระดับชาติ
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ดังนี้
1.

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขัง
ในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปีที่ 13
สถาบันสนองพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด�ำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงแม่ลูกอ่อน พี่เลี้ยงอาสาสมัครดูแลเด็กและเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถาน
หญิง 2 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ และทัณฑสถานหญิงธนบุรี จากการด�ำเนินงานโครงการ
อบรมพบว่า ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ จ�ำนวน 20 คน สามารถดูแลตนเองและทารกในครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ
มีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ ทารกในครรภ์ และน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปแนะน�ำผูต้ อ้ งขังหญิงตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่ได้เข้ารับการอบรมได้
ผู้ต้องขังหญิงแม่ลูกอ่อน จ�ำนวน 29 คน และผู้ต้องขังหญิงอาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็ก จ�ำนวน 24 คน สามารถดูแล
บุตรได้อย่างเหมาะสม และทารกมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีพื้นฐานบุคลิกภาพที่ดี
นอกจากนี้ ยังเดินทางไปอบรมให้กับผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจ�ำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ต้องขังหญิง
เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 20 คน
2.

การจัดประชุมวิชาการ/การอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสาขาพยาบาลศาสตร์

1) สถาบันร่วมกับสมาคมเวช
บ� ำ บั ด วิ ก ฤตแห่ ง ประเทศไทย
จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Critical
Care Medicine 2019: Facing the
Changes ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
กรุ ง เทพฯ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เป็ น
พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทาง
การแพทย์ จ�ำนวน 562 คน
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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�ำนวน 21 คน

3) ประชุมวิชาการประจ�ำปี 2563 เรื่อง การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านและต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 77 คน

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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4) ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการระยะ intermediate care ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรง
พยาบาลสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 93 คน

5) ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World
ส�ำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน พ.ส.2563 ณ โรงแรม
นารายณ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 122 คน
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ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ของศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ
การด�ำเนินงานของศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีความ
เข็มแข็งและสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของญาติและผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ ให้มคี วามรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
ในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ในการลดโอกาสเสีย่ งของการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อีกทัง้ เป็นแหล่งในการ
ศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในสถาบัน ดังนี้
1. กิจกรรมบริการการพยาบาลพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุรอบด้านในชุมชน เพือ่ พัฒนาศักยภาพการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการ
ดูแลตนเองของผูส้ งู อายุ และหลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุ โดยมีการจัดอบรม ณ ชุมชนดารุน้ นาซีฮะห์ แขวงล�ำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 จ�ำนวนผู้มารับบริการ 46 ราย และชุมชนเขตหนองจอก
เมื่อวันที่ 16, 23 และ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จ�ำนวนผู้รับบริการ 42 คน

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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2. กิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ จัดให้มีกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ประเมินความเครียดและความซึมเศร้า บริการให้ค�ำปรึกษา และวัดมวล
กระดูก ให้ค�ำแนะน�ำด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ เช่น การคลายเครียดแบบต่างๆ
การให้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง การดูแล
ตนเองด้านควบคุมน�้ำหนักและออกก�ำลังกาย ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 และ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
จ�ำนวนผู้เข้ารับบริการ 60 คน

นอกจากนี้ ยังมีงานบริการวิชาการที่เป็น Faculty Practice โดยอาจารย์ของสถาบัน ให้ความรู้
และค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในรูปแบบ On line ผ่าน Video Call ทาง line Application จ�ำนวน
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
เชิงปฏิบตั กิ ารในด้านการดูแลบาดแผล เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน
ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดูแลทวารเทียม ความใส่ใจของผู้ดูแลสู่ผู้ป่วย เมื่อวันที่ 10 กันยายน
พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรูด้ า้ นบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จ�ำนวน 6 ท่าน เป็นผู้ป่วยและผู้ดูแล
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การบริการวิชาการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
1. โครงการให้ค�ำปรึกษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่คลินิกภูมิคุ้มกัน ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์รายใหม่และผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายเก่าที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ และดูแลตนเองในการป้องกัน
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆ มีความร่วมมือในด้านการใช้ยาต้านไวรัส
อย่างต่อเนือ่ ง โดยให้คำ� ปรึกษาแบบองค์รวม ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมในการค้นหาปัญหา
และวิธกี ารดูแลตนเอง การสร้างพลังใจแก่ผปู้ ว่ ยให้มคี วามสามารถในการดูแลตนเอง นอกจากนี้ ยังให้การดูแล
และช่วยเหลือในการส่งต่อไปตรวจตามโรคแทรกซ้อน การส่งต่อรักษาตามสิทธิประกันสังคม ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 ได้ให้ค�ำปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่ผู้ป่วย จ�ำนวน 35 ราย ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยรับประทานยา
ตรงเวลาและสม�่ำเสมอ ร้อยละ 80-85 ของผู้ป่วยมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองในระดับดีถึงดีมาก การดูแล
ตนเองที่ต้องพัฒนา เช่น การคลายเครียดที่เหมาะสม การออกก�ำลังกายเต็มรูปแบบ การคัดกรองความเสี่ยง
ในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และผูป้ ว่ ยทีม่ ารับค�ำปรึกษาประเมินคุณภาพชีวติ ของตนเอง อยูใ่ นระดับดีมาก
2. โครงการจิตอาสานักศึกษาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยมี
อาจารย์ นักศึกษามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นแกนน�ำจิตอาสา
ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยได้จัด
กิจกรรมให้แก่เยาวชนในชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนรูรู้ลอิสลาม เขตมีนบุรี และมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล
(บ้านเมอร์ซี่) เขตคลองเตย ได้จดั กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง มีเยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 430 คน ด้านนักศึกษาจิตอาสา ได้พัฒนาด้านอัตลักษณ์บัณฑิตของพยาบาลกาชาด
มีจติ อาสา และมีความรู้ ทักษะและเทคนิคในการให้คำ� แนะน�ำด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ได้พฒ
ั นา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสร้างสรรค์ มีนกั ศึกษาจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 60 คน นอกจากนี้
มีจิตอาสาเป็นสมาชิกจากชมรมสูงวัยเอสทินของสถาบัน ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์
เมอร์ซี่ จ�ำนวน 5 คน
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3. โครงการบริการวิชาการทีช่ มุ ชนต้นแบบ เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสว่ นร่วมและพัฒนาชุมชน
ต้นแบบในด้านสุขภาพ ตามปัญหาสุขภาพและความต้องการของชุมชน และเป็นแหล่งในการศึกษาวิจัย เรียน
รู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลของสถาบัน ในปี 2563 ได้ด�ำเนินโครงการใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนนิมิต
ใหม่ เขตมีนบุรี และชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 6 เขตมีนบุรี สรุปผลด�ำเนินโครงการ ดังนี้
- ชุมชนนิมิตใหม่ เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีโครงการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั นวัตกรรม จ�ำนวน 1 โครงการ มีการให้บริการวิชาการเป็นเครือข่าย
(Network Collaboration) กับส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประชาชน จ�ำนวน 61 คน ได้รับการคัดกรอง
สุขภาพและมีความรู้เพิ่มขึ้นในการดูแลตนเอง นอกจากนี้ ยังให้ความรู้แก่เยาวชนในการเลิกบุหรี่ จ�ำนวน 44
ราย และให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เยาวชนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในชุมชน จ�ำนวน 137 คน
- ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 6 จัดกิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 62 คน การให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยในการให้อาหารทางสายยาง 10 คน พัฒนาศักยภาพแกนน�ำ
ในการกู้ชีพเบื้องต้น (Basic Life Support) 39 คน การประเมินพัฒนาการเด็กและให้ค�ำปรึกษาผู้ปกครองใน
การเลี้ยงดูเด็ก 50 คน รวมจ�ำนวนประชาชนในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งสิ้น 161 คน
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การบริการวิชาการด้านสาธารณภัยของศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย
คณะท�ำงานศูนย์ฝกึ อบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)
ส�ำหรับประชาชน และอาสาสมัคร ณ ชุมชนเขตดินแดง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 69 คน ซึ่งการด�ำเนินงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสร โรตารี่ กรุงเทพ

70

STIN : ANNUAL REPORT 2020

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สถาบันเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของสภากาชาดไทย
เป็นหลัก โดยหลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล เน้นการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการทั้งในสถาน
พยาบาลและชุมชน ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ�ำนวน 75 คน

ปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ�ำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สถาบันเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์
ให้มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ในปีการศึกษา 2563 เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเปิดการศึกษาอบรม 1 สาขา
คือ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้เข้าศึกษาอบรม จ�ำนวน 23 คน
ปัจจุบัน สถาบันมีหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาล
จ�ำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
		 • สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
		 • สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
		 • สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
		 • สาขาการพยาบาลสาธารณภัย
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ที่อยู่ระหว่างการปรับหลักสูตร มีจ�ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
		 • หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
		 • หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
		 • หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
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ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ
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พันธกิจที่ 4

สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส�ำนึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย
และการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การด�ำรงชีวิต ชุมชน และสังคม

ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนือ่ งให้แก่บคุ ลากรและนักศึกษา เพือ่ ปลูกฝังและกระตุน้ จิตส�ำนึกในการคงไว้ซงึ่ สิง่ ดีงาม และมีคณ
ุ ค่า
ความเป็นไทย ตลอดจนจรรโลงจิตใจของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
กิจกรรมงานวันก�ำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (106 ปี วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย) ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินทรงบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 10 รูป โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม
เหรัญญิกสภากาชาดไทย กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์
สุท ธิ พ งศ์ วั ช รสิน ธุ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จ
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 106 ปี สถาบันได้พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์
มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังผลิตผลงานวิชาการ การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน
และประเทศชาติ
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การด�ำเนินงานโดยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้แก่ พิธีสวมหมวก กิจกรรมงาน
วันก�ำเนิดสถาบัน พิธปี ระดับเข็มกาชาดและเข็มสถาบัน วันกตัญญู พิธถี วายเทียนพรรษา กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมดนตรีไทย การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เป็นต้น

พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจ�ำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม
ศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานในพิธี

พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เป็ น ประธานในพิ ธี ป ระดั บ เข็ ม สถาบั น แก่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 1 หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น�ำโดยคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยในช่วงเช้ามีพิธีท�ำบุญตักบาตร
ท�ำวัตรเช้า และเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ณ โถงปฏิสัมพันธ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐
พรรษา และหลังจากนั้นมีพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลการศึกษา รางวัลพิเศษ เกียรติบัตร และทุนอุดหนุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการธ�ำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด�ำรงความเป็นไทย เกิดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันดีงามของสถาบัน
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องกระโปรงแดง “รับน้องใหม่สายใยสวีแด” เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

พิธีน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 น�ำโดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
อธิการบดี เป็นประธานในพิธีน�ำพวงมาลาวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวน้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมร�ำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที โดยมี
บุคลากรสถาบันร่วมพิธี
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ด้านการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาสู่การด�ำรงชีวิต ชุมชน และสังคม

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “How to be เศรษฐีพอเพียง”
ภายใต้กิจกรรมอยู่อย่างพอดีชีวิตพอเพียง ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 1 – 4 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน� ำ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจ�ำวัน สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิน และเขียนแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นวัฒนธรรมองค์กรทีง่ ดงามและทรงคุณค่ายิง่ ทีถ่ า่ ยทอดสืบสานต่อเนือ่ งกันมาจนเป็น
ประเพณีปฏิบตั ติ งั้ แต่ครัง้ อดีตตราบจนถึงปัจจุบนั ด้วยการแสดงออกถึงความเคารพ ความรักใคร่ผกู พันระหว่าง
ศิษย์กับครูและสถาบัน รวมทั้งระหว่างศิษย์รุ่นพี่ – รุ่นน้อง ท�ำให้มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยั่งยืนและทรงคุณค่า
กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ได้กระท�ำเป็นประเพณี ได้แก่ การแสดงกตัญญุตาคารวะอดีตผู้บริหารและอาจารย์
อาวุโส รวมทั้งผู้มีอุปการะคุณของสถาบันในโอกาสต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันคล้ายวันเกิด วันขึ้นปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ การแสดงความยินดีกบั ศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การเชิดชูในโอกาสต่างๆ การสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
สภากาชาดไทยฯ ในการจัดชุมนุมศิษย์เก่าประจ�ำปี และส่งเสริมให้ศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมชมสถาบันและ
จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันภายใน
กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ได้ด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
กิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยสถาบัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่า การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน อาทิเช่น วันไหว้ครู วันปีใหม่ เป็นต้น

กิ จกรรมปั จฉิมนิเทศผู้ส�ำเร็จ การศึกษา ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2562 โดยในปี นี้เป็ น กิ จกรรมที่ปรับ
รูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการ LIVE ผ่าน Facebook กลุ่มปิดชื่อ
“STIN ปัจฉิมฯ’ 62” โดยกิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เมือ่ วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีรนุ่ พีศ่ ษิ ย์เก่าร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์ ดังนี้
1. นางอัญชลี 		
2. นางสาวชุติศริน
3. นายธนกฤต 		
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ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่นที่ 73
ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่นที่ 79
ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่นที่ 100

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยนางวลาพร พัฒนาพงศ์ศักดิ์
ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 76

กิจกรรมอบรม เรื่อง วางแผนการเงินเกษียณส�ำราญ เพื่อชีวิตที่มั่นคง สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อความเป็นอิสระภาพ
ทางการเงินอย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการพยาบาล ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย และศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย เข้าร่วมตักบาตรและร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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กราบขอพรปีใหม่ ผู้มีอุปการคุณ และอาจารย์อาวุโส
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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

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
รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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กิจกรรมแรกพบนักศึกษาชาย โดยมีศษิ ย์เก่าทีเ่ ป็นผูช้ ายของสถาบันหลายรุน่ เข้าให้คำ� แนะน�ำน้องในการ
ใช้ชีวิตภายในและภายนอกสถาบัน
อีกทั้งยังมีกิจกรรมคัดเลือกผู้น�ำเชียร์ที่ได้ด�ำเนินการทุกปี โดยมีศิษย์เก่าที่เป็นอดีตผู้น�ำเชียร์ของสถาบัน
หลายรุ่นเข้ามาร่วมคัดเลือกผู้น�ำเชียร์ ในปีการศึกษา 2563 อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดท�ำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
และศิษย์ปัจจุบัน ดังนี้

คลิปวิดีโอ กิจกรรมพี่เล่าให้น้องฟัง แบ่งปันประสบการณ์ ตอนพี่พยาบาลกาชาดขอเล่าประสบการณ์
ในการเลือกสถานที่ท�ำงาน โดยเป็นคลิปแนะน�ำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ใน Facebook
Fanpage สวีแดสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกสถานที่ท�ำ งานและปรับตัวในการใช้ชีวิตท�ำงาน
โดยมีศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จ�ำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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คลิปวิดีโอให้ก�ำลังใจน้องๆ ปี 1 ปีการศึกษา 2563 และแนะวิธีการใช้ชีวิตและการปรับตัว
ในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
และโพสต์ลง Facebook Fanpage “สวีแดสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีศิษย์เก่า
พยาบาลสภากาชาดไทย จ�ำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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พันธกิจที่ 5

พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรสถาบัน
จ�ำนวนบุคลากรสถาบัน
ประเภทบุคลากร

จ�ำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

1. ผู้บริหารสถาบัน

18

8.03

2.1 สายวิชาการ

85

37.95

2.2 สายสนับสนุนวิชาการ

93

41.52

2.3 ลูกจ้างประจ�ำ

28

12.50

224

100

2. ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำในสถาบัน

รวม

12.50% 8.03
%
41.52 %
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37.95 %

ผู้บริหารสถาบัน
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ลูกจ้างประจ�ำ

คุณวุฒิบุคลากรสถาบันสายวิชาการ
จ�ำนวนตามคุณวุฒิ

จ�ำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

ปริญญาเอก

31

36.47

ปริญญาโท

54

63.53

รวม

85

100

36.47 %

63.53 %

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

จ�ำนวนตามต�ำแหน่งทางวิชาการ

จ�ำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

อาจารย์

52

61.18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

31

36.47

รองศาสตราจารย์

2

2.35

รวม

85

100

61.18 %

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

36.47 %

2.35 %
ข้อมูล หน่วยทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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การลาศึกษาต่อ
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขา
วิชาที่ศึกษาต่อ

นางสาวบัวหลัน หินแก้ว

สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิชาการพยาบาล(ภาคปกติ)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

นางสาวเกวลี เชียรวิชัย

สาขาวิชาการพยาบาล
พื้นฐานและบริหารการ
พยาบาล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
จิตวิทยาประยุกต์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

นางสาวสุนิสา สีผม

สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

นางสาวกฤดิญาดา เกื้อวงศ์

สาขาวิชาการพยาบาล
เด็ก

ล�ำดับ
1
2

5
6
7

ชื่อ-สกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิชาการพยาบาล(หลักสูตร
นานาชาติ)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิชาวิธีวิทยาการวิจัยการ
ศึกษา (ภาคปกติ)

สถาบัน

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทย
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขา
วิชาที่ศึกษาต่อ

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

นางสาวอาทิตยา แก่นไกร

สาขาวิชาการพยาบาล
เด็ก

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ล�ำดับ
1

4
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สถาบัน

การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

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

แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

การเทียบต�ำแหน่งทางวิชาการ
ล�ำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวบุษกร พันเมธาฤทธิ์

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์

15 ตุลาคม 2563

IN HOUSE TRAINING ปีงบประมาณ 2563
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
บุคลากร บุคลากร
สาย
สาย ลูกจ้าง
วิชาการ สนับสนุน ประจ�ำ

หลักสูตร

วันที่จัด

1. ทักษะการสือ่ สารและการให้บริการ

25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

35

-

35

2. การพัฒนาบุคลิกภาพ

21 มกราคม พ.ศ. 2563

-

19

-

19

5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

8

-

-

8

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

6

8

-

14

21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

10

-

-

10

14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

76

85

23

184

25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

9

9

3. โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่
(ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่) ครั้งที่
1ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
4. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ครั้งที่ 1/2563
5. โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่
(ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่) ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
6. โครงการอบรมด้านสาธารณภัย
การปฐมพยาบาล และอัคคีภัย
7. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ครั้งที่ 2/2563

รวม

18
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จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

หลักสูตร

วันที่จัด

8. วิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ
ออนไลน์

บุคลากร บุคลากร
สาย
สาย ลูกจ้าง
วิชาการ สนับสนุน ประจ�ำ

รวม

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�ำร่าง
ขอบเขตงาน (TOR)

8 กันยายน พ.ศ. 2563

3

45

-

48

สรุปข้อมูลบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ
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�ำหนดให้สถาบันจัดท�ำงบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยตามประกาศของสถาบัน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ก�ำหนด
ให้รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
อนึ่ง การจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ของสถาบันได้แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และผลการ
ด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กับส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบบัญชีของสถาบันได้ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินส�ำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ของสถาบัน
กราฟรายงานผลเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย เงินงบประมาณประจ�ำปี 2563
กราฟรายงานผลเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย เงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563
จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
จาแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : บาท

140,000,000.00

120,000,000.00

100,000,000.00

80,000,000.00

60,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

-

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

ปีงบประมาณ

งบบุคลากร

งบด�ำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

รายรับ

133,278,800.00

105,742,600.00

48,573,100.00

60,954,000.00

รายจ่าย

101,650,432.12

50,242,885.28

45,387,365.00

25,859,312.01
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการให้บริการทางการศึกษา
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2563

หน่วย : บาท
2562

551,866,495.49
14,500.00
11,719,482.36
1,210,878.57
819,839.49
565,631,195.91

534,820,326.59
85,500.00
59,324,500.48
1,094,306.98
595,324,634.05

187,389,495.40
19,516,122.04
206,905,617.44
772,536,813.35

82,229,567.36
34,593,065.92
116,822,633.28
712,147,267.33

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้จากการดาเนินงาน
เงินรับฝากระยะสั้น
รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนเงินทุน
เงินกองทุนจัดตั้ง
เงินกองทุนและดอกผล
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนเงินทุน
รวมหนี้สินและส่วนเงินทุน

หมายเหตุ

5.7
5.8
5.9

5.10

5.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
อธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

2563

หน่วย : บาท
2562

22,685,344.45
7,692,930.23
42,686,680.01
2,340,595.93
75,405,550.62

33,394,570.43
7,338,708.60
127,055,183.03
2,247,457.61
170,035,919.67

515,163.40
4,634,771.64
5,149,935.04
80,555,485.66

4,634,771.64
4,634,771.64
174,670,691.31

265,565,142.00
154,352,730.88
272,063,454.81
691,981,327.69
772,536,813.35

265,565,142.00
149,646,427.63
122,265,006.39
537,476,576.02
712,147,267.33
-

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์)
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
รายได้
รายได้รับจากสภากาชาดไทย
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการให้บริการทางการศึกษา
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปี

5.12
5.13

5.14
5.15
5.16

2563

หน่วย : บาท
2562

133,289,317.41
257,918,146.00
2,825,745.00
5,850,206.79
6,165,573.37
406,048,988.57

239,149,649.44
66,006,137.00
9,679,164.27
10,246,061.00
22,092,467.85
347,173,479.56

108,612,482.71
35,481,415.97
88,383,858.17
232,477,756.85
173,571,231.72

99,267,406.39
10,805,199.06
116,081,863.03
226,154,468.48
121,019,011.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
อธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์)
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
เงินรับบริจาคและรับจัดสรรดอกผลเข้ากองทุนระหว่างปี
รับจัดสรรจากผลตอบแทนปี 2562 เข้ากองทุนต่าง ๆ
เงินอุดหนุนสภากาชาดไทยเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562
- สภากาชาดไทยอนุมัตใิ ห้ใช้ตอ่ ตามวัตถุประสงค์
- โอนคืนสภากาชาดไทย
โอนเงินคืนค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมระยะสัน้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

265,565,142.00
#REF!
-

-

265,565,142.00

154,352,730.88
#REF!
-

(348,798.00)
(19,046,402.90)
(20,000.00)
173,571,231.72
272,063,454.81
#REF!
(0.00)

(348,798.00)
(19,046,402.90)
(20,000.00)
173,571,231.72
691,981,327.69
#REF!
(0.00)

348,720.85
-

รายได้สูง (ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
122,265,006.39
เงินกองทุน
และดอกผล
149,646,427.63
เงินทุนจัดตั้ง

(4,357,582.40)

หน่วย : บาท
รวม
ส่วนเงินทุน
537,476,576.02

265,565,142.00

348,720.85
4,357,582.40

994,212.13
(3,855,322.52)
121,019,011.08
537,476,576.02
#REF!
(0.00)

(1,600,809.83)
(3,855,322.52)
121,019,011.08
122,265,006.39
#REF!
(0.00)

994,212.13
1,600,809.83
265,565,142.00
149,646,427.63
#REF!
#REF!
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนเงินทุน
ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
เงินรับบริจาคและรับจัดสรรดอกผลเข้ากองทุนระหว่างปี
รับจัดสรรจากผลตอบแทนปี 2561 เข้ากองทุนต่าง ๆ
เงินอุดหนุนสภากาชาดไทยเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 โอนคืนสภากาชาดไทย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562

เงินทุนจัดตั้ง

รายได้สูง (ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
6,702,127.66

หน่วย : บาท
รวม
ส่วนเงินทุน
419,318,675.33

เงินกองทุน
และดอกผล
147,051,405.67

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนเงินทุน
ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2562

ด้านการ
ประกัน
คุณภาพ
สถาบันด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีกลไกหลัก
ในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ส�ำนักงานสถาบัน และส่วนงานอื่น สถาบันได้บูรณาการ
งานคุณภาพเข้าสู่งานประจ�ำของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษา ตามแนวคิด CQI (Continuous Quality
Improvement) มีระบบการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนือ่ งทุกปี และได้รบั การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรอง
สถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ด้วยระยะเวลาสูงสุดของการ
รับรอง คือ 5 ปี (ปีการศึกษา 2559-2563)
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 สถาบันใช้เกณฑ์การประกัน
คุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร แทนระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) แทนระบบการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สภาสถาบันในการประชุมครัง้ ที่ 30 เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมตั ใิ ห้ยกเว้นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ได้แก่ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา และใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEx และแจ้งมติไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ในเบือ้ งต้นส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมรับเรื่องและให้สถาบันด�ำเนินการตามมติสภาสถาบัน
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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�ำนวน 2 ท่าน และผู้ตรวจ
ประเมินของสถาบัน จ�ำนวน 2 ท่าน ผลการตรวจประเมินในภาพรวม 11 Criteria มีระดับคะแนนในภาพรวม
(Overall Opinion) อยู่ระหว่าง 3-4 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตได้นำ� เสนอสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA และแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และการวิจัย และสภาวิชาการตามล�ำดับ

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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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�ำนวน 3 ท่าน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training ส�ำ หรับผู้บริหารสถาบัน โดยวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EdPEx ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์
๖๐ พรรษา และวันที่ 29 กันยายน 2563 ซึง่ เลือ่ นการอบรมมาจากวันที่ 18 มีนาคม 2563 เนือ่ งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคาร
สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และการวิจยั สถาบัน อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้ ว่ ยอธิการบดี คณบดีสำ� นักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณบดีสำ� นัก
วิชาบัณฑิตศึกษา ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานสถาบัน หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วย
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ด้านบรรณสารสนเทศ
และศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง
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
มีจำ� นวนหนังสือทัง้ สิน้ 41,518 เล่ม วารสารภาษาไทยทางด้านวิชาชีพทีบ่ อกรับอย่างต่อเนือ่ ง จ�ำนวน 21 รายชือ่
และวารสารวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอภินันทนาการ จ�ำนวน 39 รายชื่อ วารสารภาษาต่างประเทศ
ทางด้านวิชาชีพทีบ่ อกรับอย่างต่อเนือ่ ง จ�ำนวน 9 รายชือ่ และฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ จ�ำนวน 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�ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
พยาบาล ได้แก่ 1) จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ 2) จัดกิจกรรมอบรม
การเขียนรายงานและเอกสารอ้างอิงทีไ่ ม่เป็นการลอกเลียนผลงานวิชาการ (Plagiarism) 3) จัดกิจกรรมอบรม
การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงหรือข้อมูลบรรณานุกรมในการ
จัดเตรียมต้นฉบับงานวิชาการและงานวิจัย 4) จัดท�ำแผ่นพับแนะน�ำการใช้ห้องสมุด และมีการจัดกิจกรรม
เชิงรุก ได้แก่ 1) กิจกรรมแนะน�ำแหล่งสารสนเทศและการสืบค้นเพือ่ การค้นคว้าและวิจยั 2) กิจกรรมแนะน�ำ
การเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดการบรรณานุกรมเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
ให้กับคณาจารย์ตามสาขาวิชา และนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
นอกจากนีใ้ นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ห้องสมุดมีบริการ
จัดส่งหนังสือให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ และให้ยืมหนังสือโดยไม่จ�ำกัดเวลา รวมทั้งงดเว้นค่าปรับหนังสือเกิน
ก�ำหนดส่ง การให้บริการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม แนะน�ำและให้คำ� ปรึกษาการเขียนเอกสารอ้างอิง และการตรวจ
สอบบรรณานุกรม ผ่านทางไลน์และ e-mail

กิจกรรมแนะน�ำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลให้กับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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กิจกรรมแนะน�ำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมแนะน�ำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 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�ำแหล่งสารสนเทศและการสืบค้นเพื่อการค้นคว้าและวิจัย (เชิงรุก)
ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี
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กิจกรรมแนะน�ำการเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดการบรรณานุกรม
เพื่อการค้นคว้าและวิจัย (เชิงรุก) ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี
ในช่วงเดือนเมษายน – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ห้องสมุดได้มกี ารเตรียมการเพือ่ ย้ายไปยังห้องสมุดใหม่ ชัน้ 1
และชัน้ 2 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมีการคัดเลือกหนังสือที่มีอายุการตีพิมพ์มากกว่า 10 ปี
ออกจากชั้นแล้วน�ำไปเก็บไว้ในห้องหนังสือเก่าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หนังสืออีกส่วนหนึ่งน�ำไปจัดไว้ในห้อง
คอมมอนรูมประจ�ำหอพักของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และส่วนที่เหลือได้
จัดเป็นกิจกรรมหนังสือมือสอง เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสถาบันที่สนใจน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ห้องสมุดใหม่อาคารสิรนิ ธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
โดยน�ำระบบเทคโนโลยี RFID Technology มาพัฒนาการให้บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ได้แก่ การยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านตู้ Self Check การคืนหนังสือด้วยตนเองผ่านตู้ Book Return ยังสามารถ
คืนได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงประตูควบคุมช่องทางเข้าออกอัตโนมัติแบบ Flap Barrier (MRT) นอกจากนี้
ยังมีห้องเรียน/ห้องประชุมกลุ่มย่อย ตลอดจนพื้นที่ส�ำหรับสืบค้นข้อมูล อ่านหนังสือ และลานอเนกประสงค์
ส�ำหรับท�ำกิจกรรมทางวิชาการ
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ศูนย์พฒ
ั นาภาษาด้วยตนเอง (Self Access Language Learning Center) เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองทางด้านภาษาอังกฤษทั้งทักษะการอ่าน การฟัง และการพูด โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา
08.30 – 20.00 น. ปัจจุบนั มีหนังสือเพือ่ ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 1,045 เล่ม หนังสือพิมพ์ 2 รายชือ่
ภาพยนตร์ จ�ำนวน 363 ชื่อเรื่อง รวมทั้งบทเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ CD, VCD และ DVD จ�ำนวน 278
ชื่อเรื่อง และมีฐานข้อมูล Gale Lingo ส�ำหรับฝึกทักษะทางด้านภาษา
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริการการศึกษา โดยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ� เนินการ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน เพือ่ รองรับความต้องการใช้งานต่างๆของสถาบัน ดังนี้
1. งานระบบเครือข่าย
มีการเพิม่ ช่องทางการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย ซึง่ ปัจจุบนั สถาบันสามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายผ่าน
เพิ่มอีก 2 ช่องทางคือ Uninet และ 3BB
2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จดั อบรมการใช้งาน Google Classroom ให้กบั ผูบ้ ริหาร อาจารย์ผสู้ อนและผูร้ บั ผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน
3 ครัง้ ในเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ในระหว่างที่มีการใช้งาน Google Classroom มีบุคลากรหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ค�ำปรึกษาในการใช้งาน รวมถึงมีการแนะน�ำการใช้งานโปรแกรม Camtasia ที่อาจารย์ผู้สอน
สามารถบันทึกการสอนได้ด้วยตัวเองและน�ำสื่อมาใช้งานได้ทันที และมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนล่วงหน้า
เพื่อน�ำมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

อบรมการใช้งาน Google Classroom
มีการจัดท�ำโครงการชุดระบบ Smart Classroom โดยหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา
เพือ่ สนับสนุนระบบและอุปกรณ์ทร่ี องรับการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน และมีการจัดอบรมการใช้งานให้
กับอาจารย์ผู้สอน จ�ำนวน 4 ครั้ง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
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อบรมการใช้งานระบบ Smart Classroom
3. งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มีการจัดอบรมการใช้ระบบประชุมออนไลน์ โดยใช้ Google Meet ให้กับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน จ�ำนวน 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

อบรมการใช้งาน Google Meet
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การบริหารจัดการอาคาร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เริม่ ใช้งาน อาคารสิรนิ ธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ตัง้ แต่
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเปิดใช้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องประชุม ห้องท�ำงานของ
คณะผู้บริหาร ห้องท�ำงานของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน smart
classroom ห้องสมุด ห้องพักนักศึกษา ห้องออกก�ำลัง ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องพยาบาล สนามกีฬา และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆในอาคารที่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ภาพ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ล่าสุด

-ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (LRC)
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ห้องประชุม

ห้องท�ำงานของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
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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�ำลังกาย
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ด้านวิเทศสัมพันธ์
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั กับสถาบัน
ในต่างประเทศ ได้แก่ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลกาชาดประเทศญี่ปุ่น (มหานครโตเกียว เมืองโตโยต้า
เมืองคิวชู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรสวีเดน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส มีการด�ำเนินโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเล่อซาน และวิทยาลัยพยาบาลกาชาดญี่ปุ่น ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่กาชาดฝรั่งเศส
ด้วยการให้ความรู้แก่นักศึกษาพยาบาลจากกาชาดฝรั่งเศสที่มาศึกษาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของสถาบัน
ตลอดจนมีความร่วมมือกับเครือข่ายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น
สถาบันด�ำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับนานาชาติ
โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายสากลในการร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ
และการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรสถาบันสามารถน�ำเสนอผลงานวิชาการ
ในเวทีระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563 มีผลด�ำเนินการสรุป ดังต่อไปนี้

การสนับสนุนการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมระยะสั้น การประชุมวิชาการ
และการน�ำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
ผู้บริหารสถาบันและคณาจารย์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. โทโมโกะ คาเมอิ จากมหาวิทยาลัย
นานาชาติเซนต์ลุคส์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะของสถาบัน ระหว่างวันที่
25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. โทโมโกะ คาเมอิ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง
“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” นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ น�ำเสนอผลงานวิชาการและการวิจัย
ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ แนวทางการพยาบาลโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Care)
ตลอดจนแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนระดับทวิภาคีกับสถาบัน ซึ่งท�ำให้ในปี
พ.ศ. 2563 สถาบันมีโครงการวิจัยด้านผู้สูงอายุที่มีศาสตราจารย์ ดร. โทโมโกะ คาเมอิ เป็นที่ปรึกษาและ
เป็นผู้ร่วมวิจัย
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สถาบั น สนั บ สนุ น และเตรี ย มความพร้ อ มในการน� ำ เสนอผลงานวิ ช าการในระดั บ นานาชาติ
แก่บุคลากรสถาบันสายวิชาการ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “International Presentation :
Giving Great Presentation in English” ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสัมมนา 708
อาคารสิรนิ ธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค จากศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม

บุคลากร หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยน และเยี่ยมชมสถาบัน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ด�ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับเครือข่าย
ประเทศญี่ปุ่น ณ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing เมืองโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมี
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสิรีธร ทัศจันทร์ และนางสาวธนัญญา วงศ์เวียน เดิน
ทางไปร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมา ฐิติพลธ�ำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
พร้ อ มด้ ว ยคณบดี ส� ำ นั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร์ แ ละคณบดี ส� ำ นั ก วิ ช าบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ต้ อ นรั บ ศาสตราจารย์
โทชิกิ มิซุโนะ ผู้อ�ำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนทางวิชาการนานาชาติและหัวหน้าภาควิชาประสาทวิทยา และ
ศาสตราจารย์เอโมโตะ อะสึโกะ ศาสตราจารย์สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ และจิฮิโระ
สึจยิ ะ คณะผูศ้ กึ ษา ดูงานจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่ และแนะน�ำสถาบัน แลกเปลีย่ น
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�ำนวน
20 คน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
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ผลการปฏิบัติงาน และ
แผนปฏิบัติการในอนาคต

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ 2562
ผล

ปีงบประมาณ
2563
2564
แผน
ผล
แผน

2565
แผน

เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา

ระดับ

3

3

4

4

5

1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า
(ข้อมูลเฉลีย่ 2 ปีย้อนหลัง = 39.06)

ร้อยละ

≥35

41.42

≥35

≥35

≥35

1.1.2 จ�ำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากความร่วมมือ
ของศิษย์เก่า

กิจกรรม

3

3

4

4

4

ร้อยละ

90

100

90

92

95

1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะ STIN

1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการ
ร้อยละ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก
1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คะแนน

90

73.10

90

92

92

3.90

3.82

4.00

4.00

4.10

1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะนักปฏิบตั เิ ชิงรุก

99.38

85

98.02

90

90

ร้อยละ
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ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2562
2563
2564
ผล
แผน
ผล
แผน
เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
1.2 ระดับความส�ำเร็จในการยกระดับคุณภาพ
ของหลักสูตร
1.2.1 จ�ำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่น
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย
1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจากการเรียน
รูปแบบ Work Integrated Learning / Active
Learning
1.2.3 จ�ำนวนหลักสูตรได้รบั การประกันคุณภาพ
เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
(ASEAN University Network-Quality
Assurance: AUN-QA)

2565
แผน

ระดับ

1

1

2

2

3

หลักสูตร

1

2

2

3

4

ร้อยละ

-

30

100

100

100

หลักสูตร

-

1

1

1
ตรี

2
ตรี+โท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ
และจุดเน้นของสถาบัน
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ 2562
ผล

ปีงบประมาณ
2563
2564
แผน
ผล
แผน

2565
แผน

เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม
2.1 ระดับผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ

ระดับ

3

3

4

4

5

2.1.1 จ�ำนวนผลงานวิจยั นวัตกรรมทีเ่ ป็นต้นแบบด้านการ ชิ้น
ดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบสาธารณภัย
2.1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ
ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
2.1.3 จ�ำนวนการอ้างอิงผลงานวิจยั ต่อผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (Citation อ้างอิง
paper) ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI
2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ

-

1

1

1

2

22.70

30

26.92

30

30

0.11

0.2

0.23

0.2

0.3

2.84

12

2.68

12

12

คน

200

300

2,432

400

500

ผลงาน

-

1

-

1

1

2.1.5 จ�ำนวนผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จากการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.2 จ�ำนวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่น�ำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพทีส่ ร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สงั คมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ 2562
ผล

ปีงบประมาณ
2563
2564
แผน
ผล
แผน

2565
แผน

เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน
3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการ
ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

ระดับ

3

3.1.1 จ�ำนวนชุมชนต้นแบบทีเ่ กิดขึน้ จากงานบริการวิชาการ

ชุมชน

1

3.1.2 จ�ำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ

คน

2,677

1,000

3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คะแนน

4.00

3.1.4 จ�ำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์
บริการการพยาบาล

ล้านบาท

4.44
5.90
ล้าน
บาท

3.1.5 จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการทีบ่ รู ณาการกับ
การเรียนการสอน และการวิจยั (Service-TeachingResearch)

โครงการ

0

3

4

4

5

3

4

2,841

2,000

2,000

4.00
4.5
ล้าน
บาท

4.00

4 ล้าน
บาท

4.50
2.87
ล้าน
บาท

5 ล้าน
บาท

2

2

2

3

2
2
(สะสม) (สะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม
ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2562
2563
2564 2565
ผล
แผน
ผล
แผน แผน
เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทย และน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต
4.1 ระดับการสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย
ระดับ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.1 จ�ำนวนกิจกรรมสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาไทยและ
กิจกรรม
วัฒนธรรมไทย
4.1.2 จ�ำนวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
กิจกรรม
วิชาชีพ การวิจัย
4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอ ร้อยละ
เพียงมาใช้
4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่น�ำปรัชญาของ
ร้อยละ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

3

3

4

4

5

6

4

5

5

5

4

4

4

5

5

85.04

80

77.92

80

80

78.75

60

82.90

70

70
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ 2562
ผล

ปีงบประมาณ
2563
2564
แผน
ผล
แผน

2565
แผน

เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5.1 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กร

ระดับ

3

3

3

4

4

5.1.1 ระดับความส�ำเร็จของการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

ระดับ

3

5

5

5

5

5.1.2 ผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์บริหารงานสู่
ความเป็นเลิศ EdPEx ( ปี 2562-2563 5.1.2
คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน)

คะแนน

5.1.3 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล

ปี

5.1.4 จ�ำนวนรายได้ต่อปี
5.1.5 จ�ำนวนประชาชนทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสารที่
เกีย่ วกับสถาบันผ่านสือ่ สาธารณะ

4.39

10.14

ล้านบาท ล้านบาท
คน

1,734,620

4.30

4.77

-

-

มีแผนพัฒนา มีรายงาน
คุณภาพ การประเมิน
สถาบัน
ตนเองด้วย
ตามเกณฑ์
EdPEx

5 ปี

12 ล้าน 13.4
12 ล้านบาท
บาท ล้านบาท
500,000

8,973,921

14ล้านบาท

800,000

800,000

เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง
ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่มีความสุข
5.2 ระดับความสามารถในการพัฒนาบุคลากร
และสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน

2

3

3

3

4

5.2.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันทีส่ อบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
มาตรฐานภาษาอังกฤษทีส่ ถาบันก�ำหนด

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�ำนวนงานพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

งาน

7

6

7

6

6
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ระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล
ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2562
2563
2564
ผล
แผน
ผล
แผน
เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
6.1 ระดับความส�ำเร็จในการสร้าง
ระดับ
ความร่วมมือกับเครือข่าย
6.1.1 จ�ำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใหม่
ฉบับ
ทางวิชาการและวิจยั กับเครือข่ายนานาชาติ
6.1.2 จ�ำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือกับ โครงการ
เครือข่ายนานาชาติ
6.1.3 จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือ โครงการ
กับเครือข่ายนานาชาติ
6.1.4 จ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจาก
คน
เครือข่ายนานาชาติ
6.1.5 จ�ำนวนรายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนใน
รูปแบบ Inter Professional Education

รายวิชา

2565
แผน

3

3

3

4

4

0

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

51

60

203

70

80

-

1

-

1 (ป.ตรี)

2 (ป.ตรี)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ

งาน

เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1.1.1 การพัฒนาระบบวิธกี ารคัดเลือกผู้ - โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาล
เรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ ระดับปริญญาตรี   สูก่ ารเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
และระดับบัณฑิตศึกษา

- งานรับเข้าศึกษา
- งานพัฒนาระบบการคัดเลือก
  ผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
  มหาบัณฑิต

1.1.2 พัฒนากิจกรรมในหลักสูตรและ
เสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะ
STIN ของบัณฑิต และน้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้

- งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- งานผลิตบัณฑิตปริญญาตรีที่
  ตอบสนองความต้องการของ
  ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและเสริมสร้าง  
  คุณลักษณะ STIN

- โครงการปรับปรุงหลักสูตร
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) *
- โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะ
  คุณลักษณะ STIN ของบัณฑิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ

งาน

เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย
1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำ
ศักยภาพของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดคุณลักษณะ STIN
1.1.4 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ STIN
ของนักศึกษา

- โครงการพัฒนาสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของ
นักศึกษา  
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อสร้างพยาบาลนักปฏิบัติ
เชิงรุก *

1.2.1 ส่งเสริม ผลักดัน และก�ำหนด
- โครงการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาล
นโยบายให้สว่ นงานจัดการศึกษาด�ำเนิน ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
การก�ำหนดความชัดเจนของหลักสูตร พยาบาลสาธารณภัย*
และสามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตร
ผ่านกระบวนการการก�ำหนดผลการ
เรียนรูท้ คี่ าดหวัง
1.2.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับสากล

- งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
- งานพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
มหาบัณฑิตที่พึงประสงค์

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

- โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร
ด้วย AUN-QA  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ
ของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ

งาน

เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย/นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม
2.1.1 ก�ำหนดทิศทางการวิจยั ของ
- โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม
สถาบันตามความเชีย่ วชาญของนักวิจยั   หรืองานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
  งานวิจัยข้ามศาสตร์
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  ด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
  นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์  
- โครงการงานทุนส่งเสริมนักวิจัย  
  ภายในสถาบัน
2.1.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - โครงการตลาดนัดวิจัยนวัตกรรม
ผลงานวิจัยในระดับชาตินานาชาติ/ทั้ง   จากหิ้งสู่ห้าง
ในประเทศและต่างประเทศ
- โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ในเวทีระดับนานาชาติ
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- งานจริยธรรมการวิจัย    
- งานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
  งานวิจัย eRM (electronic
  Research Management)
  และเว็ปไซต์ศูนย์วิจัย
  และนวัตกรรม

เป้าประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ

งาน

เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.1.3 สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อยกระดับ
        ความเชี่ยวชาญในงานวิจัย
        สู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์

- โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็น
  เลิศตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน
- โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
- โครงการทุนผลิตนวัตกรรม
  prototype

2.1.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
       วิจัยทั้งในประเทศ
       และต่างประเทศ

- งานแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
  เพื่องานวิจัยนวัตกรรม

2.1.5 สร้างองค์ความรู้เผยแพร่
       ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

- โครงการสนับสนุนการน�ำผลงาน
  วิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้
  ประโยชน์

2.2.1 ส่งเสริมการน�ำทรัพย์สนิ ทาง
       ปัญญาไปใช้ประโยชน์
       ในเชิงพาณิชย์

- โครงการพัฒนาระบบบริหาร
  จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

- งานผลิตต�ำราและวารสารสถาบัน

2.2.2 ส่งเสริมการน�ำผลงานนวัตกรรม/ - โครงการส่งเสริมการพัฒนา
       งานสร้างสรรค์สู่เวทีประกวด
  นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพทีส่ ร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สงั คมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ

งาน

เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน
3.1.1 พัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการ - โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพือ่ เป็นทางเลือก และ
  ทีต่ อบสนองความต้องการ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม   ด้านสุขภาพของสังคม
- โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
  (3 ชุมชน)

- งานประชุมวิชาการ
- งานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
- งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- งานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
  พยาบาล

3.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งาน
บริการวิชาการและการตลาดเชิงรุก

- งานประชาสัมพันธ์และการตลาด
  เชิงรุกของงานบริการวิชาการ
- งานส่งเสริมผลิตต�ำราและเผยแพร่
  ผลงานวิชาการ

3.1.3 พัฒนาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ตามจุดเน้นของสถาบัน

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

- งานพัฒนาความเชี่ยวชาญ
  (Faculty practice) ของอาจารย์
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์
3.1.4 การพัฒนารูปแบบการบูรณา
การบริการวิชาการร่วมกับเครือข่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โครงการ

งาน

- โครงการพัฒนารูปแบบบริการ
  วิชาการแบบบูรณาการร่วมกับ
  เครือข่าย
- โครงการบริการวิชาการที่
  บูรณาการกับการเรียนการสอน
  และการวิจัย

3.1.5 พัฒนาศูนย์บริการการพยาบาล - โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ   การพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ
  (3 ศูนย์)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ

งาน

4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต
4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบูรณา - โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การภูมปิ ญ
ั ญาไทย และวัฒนธรรมไทยสู่   การบูรณาการภูมิปัญญาไทย
การเรียนการสอนการวิจยั หรือการ
  และวัฒนธรรมไทย
บริการวิชาชีพและวิถชี วี ติ / อย่างเป็น
รูปแบบทีช่ ดั เจน
4.1.2 ก�ำหนดนโยบายแนวทาง
ในการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตของนักศึกษา
และบุคลากร

- งานส่งเสริมและทะนุบํารุง
  ศิลปวัฒนธรรม
- งานวันก�ำเนิดสถาบันและพิธีเปิด
  อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

- โครงการการน�ำปรัชญาของ
  เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต
  ของนักศึกษาและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ

งาน

เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มรี ะบบ
กลไกในการบริหารจัดการองค์กรและ
ติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

- โครงการพัฒนาระบบการบริหาร - งานประกันคุณภาพการศึกษา
  จัดการองค์กรตามหลัก
  และบริหารความเสี่ยง
  ธรรมาภิบาล

5.1.3 พัฒนาระบบและกลไกในการ
แสวงหารายได้อย่างต่อเนื่อง

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
  สถาบันตามเกณฑ์ EdPEX *

5.1.4 ปรับปรุงรูปแบบการสร้างภาพ
ลักษณ์ของสถาบันและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

- โครงการแสวงหารายได้เชิงรุก
  ของสถาบัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ

งาน

เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง
ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่มีความสุข
5.2.1 ส่งเสริมสุขภาวะในทีท่ ำ� งาน

- โครงการพัฒนาระบบและกลไกความก้าวหน้า
  ตามสายงานของบุคลาก (Career Path)

5.2.2 ส่งเสริมสุขภาวะในที่ท�ำงาน

- โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
  และบุคลากรสถาบัน

5.2.3 พัฒนาบุคลากรสถาบันให้มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท�ำงานได้มาตรฐานสากล

- โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

5.2.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมสีเขียว การจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

- งานพัฒนาศักยภาพ
  บุคลากรสถาบัน

- งานสถาบันสีเขียว

5.2.5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในสถาบัน

- โครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  ของบุคลากรสถาบัน

5.2.6 สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
บรรยากาศเรียนรู้ และสถานที่ในการ
ท�ำงานให้น่าอยู่

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

5.2.7 สนับสนุนให้บุคลากรน�ำ
- โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจาก   บุคลากรสถาบัน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานจริง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ

6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
6.1.1 พัฒนากลไกในการสร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกับเครือข่ายสากลในการร่วมมือ
ด้านวิชาการ ด้านการวิจยั และด้านการ
บริการวิชาการ

- โครงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุก

6.1.2 สนับสนุนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของสถาบัน
ให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ

- ด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
  กับต่างประเทศ

6.1.3 สนับสนุนการใช้เครือข่ายนานาชาติ
ในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา

- โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ
  ในระดับนานาชาติ

6.1.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ - โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
เครือข่ายภายนอก
  ส�ำหรับนักศึกษาต่างประเทศ
  และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
6.1.5 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา Joint
Degree ร่วมกับเครือข่ายกาชาดสากล
นานาชาติ
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- โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  Joint Degree
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
  ทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
  กับเครือข่ายทั้งในและหรือต่างประเทศ *

งาน

ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตพยบาลเป็นนักปฏิบัติ
			
พันธกิจ 1.
			
		 2.
		 3.
		 4.
			
		 5.
			

เชิงรุก มีมนุษยธรรม โดดเด่นด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย”
ผลิตบัณฑิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีมนุษยธรรม โดดเด่นด้านผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ได้มาตรฐานระดับสากล
ผลิตงานวิจัยและนวตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพของสังคม เสริมสร้างจุดเน้นของสถาบัน
สร้างงานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีคุณภาพพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืน
สืบสานความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และใช้ภูมิปัญญาไทยในงานพัฒนาด้านสุขภาพ
พัฒนาการบริหารส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ด้วยธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ
หน่วยนับ
2562
2563
2564
แผน ผล แผน ผล แผน

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะ STIN เป็นนักปฏิบตั เิ ชิงรุก ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและสังคม
1.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะ STIN
1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
ก่อนส�ำเร็จการศึกษา
1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะของการเป็น
นักปฏิบัติเชิงรุกรายชั้นปี
1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบสาธารณภัย
1.1.5 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก

ร้อยละ

90

ร้อยละ

100 85.93 100 97.52 100

ร้อยละ

80 99.38 80 98.02 85

ร้อยละ

80 99.75 85

100

90

ร้อยละ

90

95

92

100

73.1

90 95.79 92

90

เป้าประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน/เทียบเคียงระดับสากล มุง่ ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูข้ องนักศึกษา
และมีความโดดเด่นด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบภัย
1.2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรอง
จากสภาการพยาบาลสูงสุด (5 ปี)
1.2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผ่านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ระดับชาติ ระดับดีมาก
1.2.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการประกันคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล (AUN-QA)

รับรอง

-

-

ระดับ
กลไก

-

-

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
หน่วยนับ
2562
2563
2564
แผน ผล แผน ผล แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมสู่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตงานวิจยั และนวัตกรรมทีต่ อบสนองต่อความต้องการของสังคม
เสริมสร้างความเข้มแข็งจุดเน้นของสถาบัน
2.1.1 ร้อยละของงานวิจยั /นวัตกรรมได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
2.1.2 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ�ำ
2.1.3. จ�ำนวนงานวิจัยด้านการผลิตบัณฑิต

ร้อยละ

30 15.72 30 44.70 30

บาท

50,000

91,133
.38

≥50,000

โครงการ

4

4

6

111,960
.50

≥50,000

8

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการสร้างความเชี่ยวชาญที่เข้มแข็งอย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ผลิตงานบริการวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
บนฐานความเชีย่ วชาญของอาจารย์
3.1.1 จ�ำนวนโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ (Faculty Practice) โครงการ 5
7
6
15
6
3.1.2 จ�ำนวนอาจารย์ทไี่ ด้รบั การพัฒนาความเชีย่ วชาญ
คน
18 24 20 69 22
3.1.3 จ�ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ
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�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับสหสาขา
โครงการ 1
2
3
3.1.6 จ�ำนวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการ
โครงการ 1
3
2
2
2
กับการเรียนการสอน และการวิจัย/ นวัตกรรม
3.1.7 จ�ำนวนต�ำรา/หนังสือ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน
2
2
4
0
6
3.1.8 จ�ำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่
เรื่อง
40 21 40 20 45

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม
และใช้ภูมิปัญญาไทย ในงานพัฒนาสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาไทยในงานพัฒนาด้านสุขภาพ
4.1.1 จ�ำนวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภมู ปิ ญ
ั ญาไทยในการจัด
การเรียนการสอน การบริการวิชาการวิชาชีพ การวิจยั

โครงการ

4

4

4

4

5

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 5.1 การบริหารส�ำนักวิชาเพือ่ ความก้าวหน้าด้วยหลักธรรมาภิบาล
5.1.1 คะแนนเฉลีย่ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.1.2 มีการด�ำเนินงานควบคุมภายในส�ำนักวิชา
5.1.3 ส�ำนักวิชาส�ำนักวิชาได้รบั การรับรองจากสภาการพยาบาล (5 ปี)
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คะแนน
จ�ำนวน
รับรอง

4.30 4.32 4.30 4.51
2
2
2
2
-

30
2

ปีงบประมาณ
หน่วยนับ
2562
2563
2564
แผน ผล แผน ผล แผน

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 5.2 อาจารย์มคี ณ
ุ วุฒแิ ละต�ำแหน่งทางวิชาการ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความเป็นมืออาชีพ
5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ทมี่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
ร้อยละ 40 41.14 50 36.47 50
5.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีต�ำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 50 45.39 60 38.82 60
5.2.3 จ�ำนวนชุดความรู/้ แนวปฏิบตั ทิ เี่ กิดจากกระบวนการ
จ�ำนวน
2
2
2
2
2
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 5.3 อาจารย์ใหม่มศี กั ยภาพของการพัฒนาตนเองสูค่ วามเป็นครูมอื อาชีพ
5.3.1 ร้อยละของอาจารย์ใหม่ทไี่ ด้รบั การพัฒนาด้านวิชาการ
การสอน การวัดและประเมินผล
5.3.2 ร้อยละอาจารย์ใหม่ที่ท�ำ Faculty Practice

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ร้อยละ

70

100

80

100

90

ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
แผนปฏิบัติการส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะ STIN เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ
        ของการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุกรายชั้นปี

1. โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาล
    สู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
2. โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาล
1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
    สู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
        ที่มีคุณลักษณะ STIN
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล
1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ า่ นเกณฑ์การทดสอบ     ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
    พ.ศ. 2565)
       ภาษาอังกฤษก่อนส�ำเร็จการศึกษา
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
    แบบสหสาขาวิชาชีพ (Inter
       ประเมินสมรรถนะด้านการดูแลผู้สูงอายุ     Professional Education)
       ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

1. งานผลิตบัณฑิตที่ตอบ
   สนองความต้องการของ
   ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและ
   เสริมสร้างคุณลักษณะ
   STIN

1.1.5 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบ
        ผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
        ในการสอบครั้งแรก
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน/เทียบเคียงระดับสากล มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
และมีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย
1.2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการประกันคุณภาพ 4. โครงการประกัน
       เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล (AUN-QA)
    คุณภาพหลักสูตร
    ด้วย AUN-QA

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมสู่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
เสริมสร้างความเข้มแข็งจุดเน้นของสถาบัน
2.1.1 ร้อยละของงานวิจยั /นวัตกรรมได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
        ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ

-

2. งานเผยแพร่ผลงาน
    วิจัย นวัตกรรม หรือ
    งานสร้างสรรค์

2.1.2 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
       และภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ�ำ

-

3. งานส่งเสริมการขอ
    ทุนวิจัย

2.1.3 จ�ำนวนงานวิจัยด้านการผลิตบัณฑิต

-

4. โครงการวิจัย
    การเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการสร้างความเชี่ยวชาญที่เข้มแข็งอย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ผลิตงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
บนฐานความเชี่ยวชาญของอาจารย์
3.1.1 จ�ำนวนโครงการพัฒนาความเชีย่ วชาญ (Faculty Practice)

-

3.1.2 จ�ำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

-

3.1.3 จ�ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ

-

3.1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

-

3.1.5 จ�ำนวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
        การสอน และการวิจัย/ นวัตกรรม

5. โครงการบริการ
    วิชาการที่บูรณาการ
    กับการเรียนการสอน
    และการวิจัย

3.1.6 จ�ำนวนต�ำรา/หนังสือ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

-

3.1.7 จ�ำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

-
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5. งานพัฒนา
    ความเชี่ยวชาญ
    (Faculty practice)
    ของอาจารย์

6. งานส่งเสริมผลิต
   ต�ำราและเผยแพร่
   ผลงานวิชาการ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม
และใช้ภูมิปัญญาไทยในงานพัฒนาเพื่อสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและใช้ภูมิปัญญาไทยในงานพัฒนาด้านสุขภาพ
4.1.1 จ�ำนวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย
        ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการวิชาชีพ
        การวิจัย

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
และเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 5.1 การบริหารส�ำนักวิชาเพื่อความก้าวหน้าด้วยหลักธรรมาภิบาล
5.1.1 คะแนนเฉลีย่ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

7. งานประกันคุณภาพ
   การศึกษา

5.1.2 มีการด�ำเนินงานควบคุมภายในส�ำนักวิชา

8. งานบริหารความเสี่ยง
    และควบคุมภายใน
    ส�ำนักวิชา

เป้าประสงค์ที่ 5.2 อาจารย์มีคุณวุฒิและต�ำแหน่งทางวิชาการ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความเป็นมืออาชีพ
5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

9. งานพัฒนาอาจารย์
    และเตรียม
    ความพร้อมไปศึกษา
    ต่อระดับปริญญาโท
    และปริญญาเอก

5.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีต�ำแหน่งทางวิชาการ
5.2.3 จ�ำนวนชุดความรู้/แนวปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการ
        แลกเปลี่ยนเรียนรู้

7. โครงการการจัดการ
    ความรู้ส�ำนักวิชา

เป้าประสงค์ที่ 5.3 อาจารย์ใหม่มีศักยภาพของการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
5.3.1 ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
       การสอน การวัดและประเมินผล

8. โครงการพัฒนา
    อาจารย์ใหม่

5.3.2 ร้อยละอาจารย์ใหม่ที่ท�ำ Faculty Practice
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ส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการพยาบาลทีผ่ ลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบตั เิ ชิงรุก สร้างผลงานวิจยั /นวัตกรรม
			
			
พันธกิจ 1.
			
			
		 2.
		 3.

ด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูป้ ระสบสาธารณภัย ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ที่มีความโดดเด่นด้านการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ เทคโนโลยี ดิจิทัล จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัย/นวัตกรรม
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปีงบประมาณ
2563
2564
แผน
ผล
แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมหาบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มหาบัณฑิตพยาบาลมีคณ
ุ ภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและสังคม
คน

10 คน/
หลักสูตร

7 (ผู้ใหญ่)
3 (เด็ก)

10 (ผู้ใหญ่)
8 (เด็ก)

10 (ผู้ใหญ่)
6 (เด็ก)

1.1.2 ร้อยละของผู้สมัครตรงตามเกณฑ์ที่สถาบันก�ำหนด

ร้อยละ

100

42.86
(ผู้ใหญ่)
100 (เด็ก)

100

100

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
1.1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

คะแนน

-

4.62

3.90

4.00

คะแนน
คะแนน

4.00

-

3.90
4.00

4.00
4.00

1.1.6 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คะแนน

-

3.90

4.00

1.1.1 จ�ำนวนนักศึกษารับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา

3.80
(สถาบัน
4.48
(ส�ำนักฯ)

4.53

เป้าประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
		
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย
1.2.1. จ�ำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทีม่ คี วามโดดเด่นด้านการ หลักสูตร
ดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และหรือผูป้ ระสบสาธารณภัย
1.2.2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงาน/นวัตกรรมจากการเรียน ร้อยละ
รู้แบบ Work Integrated Learning/Active Learning
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2

2

3

4

30

100

100

100

ปีงบประมาณ
2563
2564
แผน
ผล
แผน

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี

ร้อยละ

10

30

10

10

1.2.4 ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่คงคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์บัณฑิตศึกษา

ร้อยละ

100

100

100

100

1

1
(ภายใน
desktop
assessment)

-

1

1.2.5 จ�ำนวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพเทียบเคียง หลักสูตร
ตามมาตรฐานสากล (ASEAN University Network
Quality Assurance: AUN QA)

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 งานวิจยั /นวัตกรรมของบัณฑิต มีความโดดเด่นด้านการดูแลผูส้ งู อายุ
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูป้ ระสบสาธารณภัย
2.1.1 ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ที่เน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และหรือผู้ประสบสาธารณภัย

ร้อยละ

-

-

100

100

2.2.2 ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ที่น�ำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

-

-

40

50

2.2.3 จ�ำนวนของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์

ร้อยละ

-

-

1

2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในและหรือต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจยั
กับเครือข่ายทัง้ ในและหรือต่างประเทศ
3.1.1 จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย
ในระดับบัณฑิตศึกษา
3.1.2 จ�ำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรร่วมผลิต
ข้ามสถาบัน

เครือข่าย

1

-

1

1

หลักสูตร

-

-

-

1
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ส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา
แผนปฏิบัติการส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมหาบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มหาบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1.1.1 จ�ำนวนนักศึกษารับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา

-

1. งานพัฒนาระบบการคัดเลือก
    ผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
    มหาบัณฑิต

-

2. งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
   พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต

-

3. งานพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
   ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
   ของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.1.2 ร้อยละของผูส้ มัครตรงตามเกณฑ์ทสี่ ถาบันก�ำหนด
1.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ที่บรรลุผลลัพธ์
        การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
1.1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
        และบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อ
        ต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1.6 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย
1.2.1 จ�ำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทีม่ คี วามโดดเด่น
        ดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และหรือ
        ผูป้ ระสบสาธารณภัย

1. โครงการจัดตัง้ หลักสูตร
    พยาบาลศาสตร
    มหาบัณฑิต
    สาชาวิชาการ
    พยาบาลสาธารณภัย

1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงาน/นวัตกรรม
        จากการเรียนรู้แบบ Work Integrated
         Learning/Active Learning

4. งานจัดการเรียนการสอนเพื่อ
   พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
   มีผลงาน/นวัตกรรมจากการเรียนรู้
   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�ำนวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพ
        เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล (ASEAN
        University Network Quality Assurance:
        AUN QA)
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2.โครงการประกัน
  คุณภาพหลักสูตร
  ด้วย AUN QA

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 งานวิจัย/นวัตกรรมของบัณฑิต มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย
2.1.1 ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์
       วิทยานิพนธ์ที่เน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
       ผู้ด้อยโอกาส และหรือผู้ประสบสาธารณภัย
3. โครงการสนับสนุนการทวิทยานิพนธ์
    และผลงานน�ำเสนอ/ตีพิมพ์ของ    
    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2.1.2 ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้ส�ำเร็จ
        การศึกษาที่น�ำไปใช้ประโยชน์
2.1.3 จ�ำนวนของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้ส�ำเร็จ
        การศึกษาที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับเครือข่ายทั้งในและหรือต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยกับเครือข่ายทั้งใน
และหรือต่างประเทศ

3.1.1 จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจยั
        ในระดับบัณฑิตศึกษา

4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
   ทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิต
   ศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
   และหรือต่างประเทศ                      

3.1.2 จ�ำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตร
        ร่วมผลิตข้ามสถาบัน

5. โครงการพัฒนาหลักสูตร
   บัณฑิตศึกษา Joint Degree

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 135

ส�ำนักงานสถาบัน

ผลการด�ำเนินงานส�ำนักงานสถาบัน
ปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์ "สนับสนุนพันธกิจของสถาบันได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อให้เป็นสถาบัน
			 การศึกษาชั้นน�ำระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้น�ำด้านวิชาการ และ
			 นวัตกรรมเพื่อสังคม"

พันธกิจ		 "พัฒนางานและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ

			 สถาบัน โดยครอบคลุมด้านการคลังและทรัพย์สนิ การวิจยั และบริการวิชาการ การบริการการ
			 ศึกษา การบริหารงานทั่วไป การบริหารวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์และประกัน
			 คุณภาพการศึกษา"

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

2562
แผน
ผล

ปีงบประมาณ
2563
แผน
ผล

2564
แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพลักษณะ STIN
เป้าประสงค์ 1.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรูม้ คี ณ
ุ ภาพและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
1.1.1 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษา และ
บุคลากรต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ เี่ อือ้ ต่อ คะแนน 4.00
การพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของนักศึกษา

3.76

4.00

3.89

4.00

4.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทื่เอื้อต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการพักอาศัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สถาบันมีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรุ้ การปฏิบตั งิ าน และการด�ำรงชีวติ แบบพอเพียง
2.1.1 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของบุคลากร คะแนน
3.80
และนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน
2.2.2 จ�ำนวนกิจกรรม/โครงการทีส่ ง่ เสริม
วัฒนธรรมสีเขียว

136 STIN : ANNUAL REPORT 2020

กิจกรรม/
โครงการ

1

3.59

4.00

4.28

4.20

4.50

4

1

1

2

2

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

2562
แผน
ผล

ปีงบประมาณ
2563
แผน
ผล

2564
แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันมีการประชาสัมพันธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ การสร้างภาพลักษณ์
3.1.1 จ�ำนวนประชาชนทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ทีเ่ กีย่ วกับสถาบันผ่าน

คน

3.1.2 จ�ำนวนครัง้ ของการสือ่ สารสาธารณะ
ทีเ่ ผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบัน

ครั้ง

100,000 1,734,620 500,000 8,973,921

100

454

120

8.21

800,000

800,000

150

200

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.1.1 คะแนนเฉลีย่ ต่อความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาทีม่ ตี อ่ ระบบเทคโนโลยี
คะแนน
สารสนเทศ

4.0

3.49

4.0

3.73

4.0

4.0

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 5.1 สถาบันมีระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักนภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.1 จ�ำนวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ทีย่ นื่ ขอประเมินผลงานสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้

คน

-

-

1

1

2

3

5.1.2 จ�ำนวนบุคลากรฉายแววทีไ่ ด้รบั การพัฒนา

คน

-

-

-

-

1

2

3.78

4.00

3.91

4.00

4.00

5.1.3 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษา และ
บุคลากรต่อการบริการของหน่วยงาน
สนับสนุน

คะแนน 4.00

5.1.4 จ�ำนวนการให้บริการแบบ One Stop
Service

งาน

1

1

1

1

1

1

5.1.5 จ�ำนวนงานบริการของหน่วยงานทีล่ ดระยะ
เวลาการให้บริการปรับหรือลดขัน้ ตอน
หรือลดการใช้เอกสาร

งาน

4

9

4

9

4

4
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ส�ำนักงานสถาบัน

แผนปฏิบัติการส�ำนักสถาบัน ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพลักษณะ STIN
เป้าประสงค์ 1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
1.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
        และบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
        ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ STIN
        ของนักศึกษา

1. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
    เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของนักศึกษา
    - ชุดระบบภาพและเสียง ห้องประชุม
      ศักรินทรภักดี
    - ชุดหุ่นฝึกจ�ำลองการเจาะเลือด
    - ชุดหุ่นฝึกจ�ำลองห้องคลอด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทื่เอื้อต่อการเรียนรู้
การปฏิบัติงานและการพักอาศัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สถาบันมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรุ้ การปฏิบัติงาน และการด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง
2.1.1 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของบุคลากร
        และนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน

2. จ�ำนวนกิจกรรม / โครงการที่ส่งเสริม
    วัฒนธรรมสีเขียว
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2. โครงการออกแบบปรับปรุงหอพัก
    อาคารพระบรมคุณ
3. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาสถาบัน
    ห้องสรง และห้องประชุมศักรินทรภักดี
4. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และ
    ระบบควบคุมการเข้าออก
    อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
5. โครงการติดตั้งระบบส�ำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน
    ส�ำหรับลิฟท์โดยสาร (Automatic landing
    device for power failure : ALP)
    อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
6. โครงการปรับปรุงหอพักชาย
    อาคารพระบรมคุณ
1. งานสถาบัน
   สีเขียว

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันมีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการสร้างภาพลักษณ์
3.1.1 จ�ำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
        ที่เกี่ยวกับสถาบันผ่าน

7. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้าง
   ชื่อเสียงและภาพลักษณ์

3.1.2. จ�ำนวนครั้งของการสื่อสารสาธารณะ
         ที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.1.1. คะแนนเฉลีย่ ต่อความพึงพอใจของบุคลากร
        และนักศึกษาทีม่ ตี อ่ ระบบเทคโนโลยี
        สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 5.1 สถาบันมีระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักนภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.1 จ�ำนวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
       ทีย่ นื่ ขอประเมินผลงานสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้

8. โครงการพัฒนาระบบและกลไก
   ความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากร
   (Career Path)

2. งานพัฒนา
   ศักยภาพ
บุคลากร
   สถาบัน

5.1.2 จ�ำนวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา
5.1.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และ
       บุคลากรต่อการบริการของหน่วยงาน  
       สนับสนุน

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
   สายสนับสนุนด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

5.1.4 จ�ำนวนการให้บริการแบบฅ
       One Stop Service
5.1.5 จ�ำนวนงานบริการของหน่วยงานที่ลดระยะ
       เวลาการให้บริการปรับหรือลดขั้นตอน
       หรือลดการใช้เอกสาร
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ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2563

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม เป็นส่วนงานที่บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสถาบัน เพือ่ พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมให้เป็นทีย่ อมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ และน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อผลิตงาน วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบัน
2. ผลักดันและขยายผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติ
		 และนานาชาติ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
4. สร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการด้านวิจัยและนวัตกรรมภายในศูนย์วิจัย
		 และนวัตกรรมให้มีความทันสมัย
5. พัฒนาและบริหารการท�ำงานของเจ้าหน้าทีภ่ ายในศูนย์วจิ ยั และนวัตกรรม โดยใช้หลักการท�ำงานเป็นทีม
		 และเชิงรุก และบริการด้วยใจ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

2562
แผน
ผล

ปีงบประมาณ
2563
แผน
ผล

2564
แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งงานวิจยั และนวัตกรรมให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
1.1 จ�ำนวนโจทย์วจิ ยั /นวัตกรรมแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ทตี่ อบโจทย์สถาบัน / ระดับชาติ / โครง
ระดับภูมภิ าค / ระดับโลก และมี Impact
การ
ต่อสังคม

1

14

1

8

1

2

1.2 จ�ำนวนโครงการวิจยั /การพัฒนานวัตกรรม
ชิน้ ใหม่ทไี่ ด้รบั สนับสนุนทุนจากภายใน /
ภายนอกสถาบัน

โครง
การ

18

22

20

16

22

24

1.3 ร้อยละของงานวิจยั นวัตกรรมทีน่ ำ� ไปใช้
ประโยชน์ตอ่ จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ

ร้อยละ

12

2.84

12

2.68

(2 เรื่อง)

17

20

1.4 จ�ำนวนผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จากการน�ำผล

คน

200

200

300

2,432

400

500

1.5 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั / นวัตกรรม
จากภายนอกในประเทศและต่างประเทศ
ต่ออาจารย์ประจ�ำ ≥ 50,000 บาท

บาท
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≥ 50,000 71,434.51 ≥ 50,000
บาท
บาท
บาท

111,960.50
บาท

≥ 50,000 ≥ 50,000
บาท
บาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

2562
แผน
ผล

ปีงบประมาณ
2563
แผน
ผล

2564
แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งงานวิจยั และนวัตกรรมให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
1.6 จ�ำนวนครัง้ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ หรือจัดเวทีเผยแพร่ ความรู้
โดยมุง่ ด้านงานวิจยั และนวัตกรรม

1

-

1

1

1

1

1.7 จ�ำนวนผลงานวิจยั /นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ชิ้นงาน
ทีย่ นื่ จดสิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร หรือลิขสิทธิ์

1

-

1

-

1

1

1.8 จ�ำนวนผลงานนวัตกรรมใหม่ทน่ี ำ� ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ชิ้นงาน

-

-

1

-

1

1

1.9 จ�ำนวนผลงานนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั
รางวัลระดับชาติ

ชิ้นงาน

-

-

-

-

1

1

ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมให้เป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ
2.1 จ�ำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นต้น
แบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย
2.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
2.3 จ�ำนวนการอ้างอิงผลงานวิจยั ต่อผลงาน
วิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ (Citation paper) ทีป่ รากฏ
ในฐานข้อมูล TCI/Scopus/ISI
2.4 จ�ำนวนครัง้ การจัดค่าย/จัดประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ เขียนโครงร่างการวิจยั
ให้มคี ณ
ุ ภาพ
2.5 จ�ำนวนครัง้ การจัดอบรมให้ความรู้
ด้านการขอจริยธรรม
2.6 จ�ำนวนอาจารย์ทไี่ ด้ไปน�ำเสนอผลงานวิจยั
ด้านงานวิจยั และนวัตกรรมในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
2.7 จ�ำนวนศูนย์/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจยั
ทางการพยาบาลตามความเชีย่ วชาญ
ของอาจารย์

ผลงาน
วิจัย/
นวัตกรรม

-

-

1

1

1

2

ร้อยละ

30

22.70

30

26.92

30

30

อ้างอิง

0.1

0.11

0.2

18 ครั้ง/
80 เรื่อง

0.2

0.4

1

1

(21 เรื่อง)

0.23

ครั้ง

2

3

2

สาขา
ผู้ใหญ่
สาขา
เด็ก

ครั้ง

1

1

1

-

2

2

คน

1

1

2

4

3

4

ศูนย์

-

-

1

ท�ำแผน
ที่วัจัย

2

3
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หน่วย
นับ

2562
แผน
ผล

ปีงบประมาณ
2563
แผน
ผล

2564
แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั และนวัตกรรม
3.1 มีระบบบริหารจัดการด้านงานวิจยั และ
นวัตกรรม โดยใช้ Electronic Research
Management (eRM)

มีระบบ เริ่มท�ำ มีระบบ
มีระบบ มีระบบ
ระบบ
ส่งมอบ
ใช้งาน 11 ก.ค. ใช้งาน
ใช้งาน ใช้งาน
eRM
ระบบ
ได้จริง 62 ได้จริง
ได้จริง ได้จริง

3.2 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ตอ่ ระบบ
การบริหารจัดการงานวิจยั และนวัตกรรม
≥3.5 ในปีแรก สามปีถดั ≥3.95

คะแนน ≥3.5

3.3 จ�ำนวนครัง้ การจัดอบรมทางการบริหาจัดการ
งานวิจยั /นวัตกรรมให้กบั เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์

ครั้ง

1

4.03

≥3.95

3.98

2

2

2

≥3.95 ≥3.95

2

2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพงานวิจยั และนวัตกรรม
4.1 จ�ำนวนเครือข่ายงานวิจยั /นวัตกรรมกับ
หน่วยงานภายนอกทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ

ระบบ
eRM

1

7

2

3

3

4

4.2 จ�ำนวนงานวิจยั /นวัตกรรมทีเ่ กิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ

คะแนน

2

6

4

5

6

8

1

12

1

5

1

2

4.3 จ�ำนวนโครงการวิจยั /นวัตกรรมแบบสหสาขา/
โครง
ข้ามศาสตร์เพือ่ มุง่ เป้าหมายของการน�ำไปใช้
การ
ประโยชน์
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ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
1.1 จ�ำนวนโจทย์วจิ ยั /นวัตกรรมแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ทตี่ อบโจทย์สถาบัน/ระดับชาติ/
ระดับภูมภิ าค/ระดับโลก และมี Impact
สังคม

1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
งานวิจัยข้ามศาสตร์

1.3 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่น�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ

4. โครงการทุนผลิตนวัตกรรม
prototype

1.4 จ�ำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการน�ำผล
การวิจัยไปใช้

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
(อาจารย์)

1. งานจริยธรรมการวิจัย

2. โครงการตลาดนัดวิจัยนวัตกรรมจาก
1.2 จ�ำนวนโครงการวิจัย/การพัฒนานวัตกรรมชิ้น หิ้งสู่ห้าง
ชิ้นใหม่ที่ได้รับสนับสนุนทุนจากภายใน/
ภายนอกสถาบัน
3. โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

1.5 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรมจาก
ภายนอกในประเทศและต่างประเทศต่อ
อาจารย์ประจ�ำ ≥ 50,000 บาท
1.6 จ�ำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
/นานาชาติ หรือจัดเวทีเผยแพร่ความรู้โดย
มุ่งเน้นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

6. โครงการงานทุนส่งเสริมนักวิจัย
ภายในสถาบัน
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม

1.7 จ�ำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 8. โครงการสนับสนุนการน�ำผลงานวิชา
การที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์
ที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ
1.8 จ�ำนวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่น�ำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.9 จ�ำนวนผลงานนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับชาติ
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โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2.1 จ�ำนวนผลงานวิจยั นวัตกรรมทีเ่ ป็นต้นแบบ
ด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ผูป้ ระสบสาธารณภัย

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. งานผลิตต�ำรา และ
ด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
วารสารสถาบัน
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
(อาจารย์)

2.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ

9. โครงการสนับสนุนการน�ำผลงานวิชา
การที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์

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

10. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็น
เลิศตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน

2.4 จ�ำนวนครั้งการจัดค่าย/จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การ เพื่อเขียนโครงร่างการวิจัยให้มีคุณภาพ
2.5 จ�ำนวนครั้งการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
ขอจริยธรรม
2.6 จ�ำนวนอาจารย์ที่ได้ไปน�ำเสนอผลงานวิจัย
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
2.7 จ�ำนวนศูนย์/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยทาง
การพยาบาลตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
3.1 มีระบบบริหารจัดการด้านงานวิจยั และ
     นวัตกรรมโดยใช้ eRM (electronic Research
     Management)

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

3.2 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบการ 12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
     บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ≥3.5      ด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
     ในปีแรก สามปีถัด ≥3.95
     วิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
     (เจ้าหน้าที่)
3.3 จ�ำนวนครั้งการจัดอบรมทางการบริหารจัด
     การงานวิจัย/นวัตกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์
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โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรม
4.1 จ�ำนวนเครือข่ายงานวิจยั /นวัตกรรมกับหน่วย
งานภายนอกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม
    หรืองานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
    งานวิจัยข้ามศาสตร์

3. งานแสวงหาเครือข่าย
    ความร่วมมือเพื่องาน
    วิจัยนวัตกรรม

4.2 จ�ำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกิดจาก
     เครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ
     และต่างประเทศ
4.3 จ�ำนวนโครงการวิจัย/นวัตกรรมแบบ
     สหสาขา / ข้ามศาสตร์เพื่อมุ่งเป้าหมาย
     ของการน�ำไปใช้ประโยชน์

การวิจัยเป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งของสถาบัน ควบคู่ไปกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต โดยการวิจัย
ถือเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ / บุกเบิกความรู้ใหม่ ประยุกต์ พัฒนา
และปรับเปลี่ยน เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก สถาบันตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการวิจยั มาตลอด จึงสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์ความรูโ้ ดยการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ตลอดจนการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์

ศูนย์บริการการพยาบาล
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2563
พันธกิจ
มีภารหน้าทีใ่ ห้บริการวิชาการวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาดไทย และสอดคล้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน คือ บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
ของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

รายงานประจ�ำปี 2563 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 145

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2562
แผน ผล

ปีงบประมาณ
2563
2564 2565
แผน ผล แผน แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีบริการวิชาการโดยการสร้างเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
1.1.1 จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการทีร่ ว่ มมือ
กับหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน (นับแบบสะสม)

โครงการ

2

2

4

4

6

8

1.1.2 จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการทีร่ ว่ มมือ
กับเครือข่ายต่างประเทศ (นับแบบสะสม)

โครงการ

1

-

2

-

3

4

1.1.3 จ�ำนวนอาจารย์ทมี่ โี ครงการบริการวิชาการ
ร่วมกับเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศ

คน

28

30

30

42

32

35

เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีงานวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพ
1.2.1 จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการ
ทีม่ รี ปู แบบบูรณาการกับสหสาขา

โครงการ

1

2

2

2

3

4

1.2.2 จ�ำนวนชุมชนต้นแบบทีเ่ กิดขึน้ จาก
งานบริการวิชาการ

ชุมชน

1

1

2

2

3

4

536

250

300

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพและเผยแพร่สสู่ งั คมอย่างต่อเนือ่ ง
เป้าประสงค์ที่ 2.1 เผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นสุขภาพสูส่ งั คมแบบให้เปล่า
2.1.1 จ�ำนวนผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากงานบริการ
วิชาการ วิชาชีพ และโครงการในพระราชด�ำริ

คน

150

161

200

เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างรายได้แก่สถาบัน
2.2.1 จ�ำนวนผูเ้ ข้าประชุมวิชาการ และอบรมระยะสัน้

คน

400 1,173 400

873

500

500

2.2.2 จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง

คน

100

113

100

23

100

100

2.2.3 จ�ำนวนศูนย์/หน่วยบริการการพยาบาล
ตามความเชีย่ วชาญ

ศูนย์

2

1

3

2

4

5

2.2.4 จ�ำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการ
ของศูนย์บริการการพยาบาล

ล้านบาท

3

5.90

4

2.84

5

6
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2562
แผน ผล

ปีงบประมาณ
2563
2564 2565
แผน ผล แผน แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดบริการวิชาการทีม่ กี ารบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจยั ตามความเชีย่ วชาญอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันมีอาจารย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
3.1.1 จ�ำนวนผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการ
พัฒนาความเชีย่ วชาญของอาจารย์

คน

200

739

250

883

300

300

เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบและกลไกในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจยั หรือนวัตกรรม
3.2.1 จ�ำนวนโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนหรือการวิจยั
หรือนวัตกรรม (นับโครงการใหม่)

โครงการ

2

2

2

2

2

2

3.2.2 จ�ำนวนโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจยั
หรือนวัตกรรม (นับโครงการใหม่)

โครงการ

-

-

1

1

1

2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มปี ระสิทธิภาพและความคล่องตัว
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความคล่องตัว
4.1.1 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
จากศูนย์/หน่วยบริการการพยาบาล

คะแนน

≥4

4.44

≥4

4.68

≥4

≥4

4.1.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ วิชาชีพของสถาบัน

คะแนน

≥4

4.50

≥4

4.53

≥4

≥4

4.1.3 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูด้ ำ� เนินโครงการ
บริการวิชาการ วิชาชีพของสถาบัน

คะแนน

≥4

4.46

≥4

4.77

≥4

≥4
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ศูนย์บริการการพยาบาล

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
1.1.1 จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือ
1. โครงการพัฒนารูปแบบบริการ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
วิชาการแบบบูรณาการ
และภาคเอกชน
ร่วมกับเครือข่าย
1.1.2 จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือ
กับเครือข่ายต่างประเทศ
1.1.3 จ�ำนวนอาจารย์ที่มีโครงการบริการวิชาการ
ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีงานบริการวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพ
1.2.1 จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการ
ที่มีรูปแบบบูรณาการกับสหสาขา
1.2.2 จ�ำนวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจาก
งานบริการวิชาการ

2. โครงการบริการวิชาการชุมชน
ต้นแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 2.1 เผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นสุขภาพสูส่ งั คมแบบให้เปล่า
2.1.1 จ�ำนวนผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากงานบริการ
วิชาการ วิชาชีพ และโครงการ
ในพระราชด�ำริ

3. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง 1. การประชุมวิชาการ
ความต้องการด้านสุขภาพของสังคม

เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีงานบริการวิชาการทีต่ อบสนองความต้องการของสังคมและสร้างรายได้แก่สถาบัน
2.2.1 จ�ำนวนผูเ้ ข้าประชุมวิชาการ
และอบรมระยะสัน้
2.2.2 จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง
2.2.3 จ�ำนวนศูนย์/หน่วยบริการการพยาบาล
ตามความเชีย่ วชาญ
2.2.4 จ�ำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการ
ของศูนย์บริการการพยาบาล
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4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้

2. การอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง
3. งานหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผูช้ ว่ ยพยาบาล

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตามความเชี่ยวชาญ
อย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันมีอาจารย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
3.1.1 จ�ำนวนผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการ 5. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
พัฒนาความเชีย่ วชาญของอาจารย์
ของอาจารย์ (Faculty practice)
6. โครงการพัฒนารูปแบบบริการ
วิชาการร่วมกับเครือข่าย
เป้าประสงค์ที่ 3.2 สถาบันมีองค์ความรูท้ เี่ กิดจากงานบริการวิชาการทีบ่ รู ณาการการเรียนการสอน
และงานวิจยั หรือนวัตกรรม
3.2.1 สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั
หรือนวัตกรรม
3.2.2 จ�ำนวนโครงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั |
หรือนวัตกรรม (นับโครงการใหม่)

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความคล่องตัว
4.1.1 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
9. โครงการประชาสัมพันธ์
จากศูนย์/หน่วยบริการการพยาบาล
   และการตลาดเชิงรุกของงานบริการ
4.1.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ    วิชาการ
บริการวิชาการ วิชาชีพของสถาบัน
4.1.3 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูด้ ำ� เนินโครงการ
บริการวิชาการ วิชาชีพของสถาบัน
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คณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ที่ปรึกษา
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

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

