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รายงานประจําปี 2562 ฉบับนี้ เป็นผลการดําเนินงานปีที่ 2 ในนามสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตามประกาศพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สาระของรายงานประจําปีฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ทั้งผลการดําเนินงานของ
สถาบัน ผลการดําเนินงานตามส่วนงานตามมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัตฯิ ได้แก่ ผลการดําเนินงานสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สํานักงานสถาบัน ศูนย์วจิ ยั และนวัตกรรม ศูนย์บริการการพยาบาล และแผนปฏิบตั กิ ารสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ
2563 รวมทั้งรางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การแสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีรายรับรายจ่ายที่
ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว การจัดทําแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้น
สิ่งที่เป็นความใหม่และแตกต่างจากผลการดําเนินงานของสถาบันปีที่ผ่านมา คือ การที่สถาบันมีหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ที่ผ่านการรับรองจากสภา
การพยาบาลและสภาสถาบัน และในปีการศึกษา 2562 ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ China Medical Board
ในการพัฒนาสถาบัน สู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ มีการเชิญ Visiting Professor โดยผ่านเครือข่ายการวิจัย
นานาชาติ การทํา MOU ระหว่างสถาบันกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขององค์นายกสภาสถาบัน ตลอดจนการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย
กรรมการสภาสถาบัน ผูท้ รงคุณวุฒิ บูรพคณาจารย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน ขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณสําหรับความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจของบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล ในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถาบันแห่งนีต้ ามบทบาทหน้าทีข่ องตน ทัง้ นี้ สถาบันจะพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นสถาบันที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
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ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ววิ ฒ
ั นาการ
มาจากโรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยามมาเป็น
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยสภากาชาดไทย
จนถึงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ในปั จ จุ บั น สถาบั น การศึ ก ษาแห่ ง นี้ ก�ำเนิ ด ขึ้ น โดย
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรก
ที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย
เมือ่ เริม่ เปิดด�ำเนินการโรงเรียนนีข้ นึ้ อยูก่ บั แผนกศึกษา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กองพยาบาลทหารบกกลาง
กระทรวงกลาโหม) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน
1 ปี และมี ก ารแลกเปลี่ ย นนั ก เรี ย นกั บ โรงเรี ย น
ผดุ ง ครรภ์ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ต่ อ มาโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษาจึงโอนโรงเรียนพยาบาล
ไปขึ้ น อยู ่ กั บ แผนกรั ก ษาพยาบาลของโรงพยาบาล
กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองหนึง่ ในแผนกนี้ ผูท้ ดี่ �ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก
คือ หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์
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พ.ศ. 2467 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี รับนักศึกษา
ทีม่ คี วามรูอ้ ย่างต�ำ่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะมิชชันนารี
อเมริกันได้จัดตั้งโรงเรียนนางพยาบาลแมคคอร์มิคที่
เชียงใหม่ โดยใช้หลักสูตรและข้อสอบของโรงเรียน
การพยาบาลสภากาชาดสยาม พ.ศ. 2507 ปรับปรุง
หลักสูตรให้มมี าตรฐานสูงขึน้ เทียบเท่าระดับการศึกษา
สากลเรี ย กหลั ก สู ต รนี้ ว ่ า ประกาศนี ย บั ต รขั้ น สู ง
วิ ช าพยาบาลและอนามั ย รั บ ผู ้ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่าก�ำหนดเวลาเรียน
3 ปี แ ละมี ห ลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผดุ ง ครรภ์ อี ก
6 เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2532 ให้วิทยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะ
เป็นส�ำนักหนึง่ ของสภากาชาดไทยพร้อมทัง้ ได้ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรบริหารบุคคลและการบริหารวิชาการ
ให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนั ก วิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ ได้ มี ก ารพั ฒนาวิ ธีก าร
บริหารจัดการใหม่ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ตลอด
จนจัดให้มสี โมสรนักศึกษาขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมประสบการณ์ด้าน
ต่างๆ ให้กับนักศึกษา

พ.ศ. 2536 ขยายบทบาทด้านการผลิตบุคลากร
พ.ศ. 2511 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ก�ำหนดเวลาเรียน 1 ปี รับผู้ส�ำเร็จการ พยาบาล โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
ศึกษาสายสามัญชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกหลักสูตรหนึง่ การพยาบาลเฉพาะทาง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาล
พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นวิทยาลัย ผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสเอดส์และผูป้ ว่ ยเอดส์ ก�ำหนดเวลาศึกษา
พยาบาลสภากาชาดไทย และมีอาจารย์ผู้อ�ำนวยการ อบรม 4 เดือน และได้ขยายจ�ำนวนการรับนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากปีละ
มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และ 170 คน ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ.
อนามั ย ให้ มี ม าตรฐานสู ง ขึ้ น ในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา 2534-2539) มาเป็นปีละ 200 คน เพื่อให้สอดคล้อง
พยาบาลและอนามัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ให้ตราพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าสมทบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังได้มี
เป็ น สถาบั น วิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง ในจุ ฬ าลงกรณ์ การน�ำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและ
มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2514 ต่อมาวิทยาลัยพยาบาลฯ มีการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยได้ปรับเปลี่ยนเป็น
พ.ศ. 2537 ขยายบทบาทด้านความร่วมมือกับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีก�ำหนดเวลาเรียน
4 ปี ในปี พ.ศ. 2521 ผู ้ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาได้ รั บ ต่างประเทศโดยเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลส�ำหรับ
พระราชทานปริญญาบัตรสาขาพยาบาลศาสตร์จาก ชาวต่างประเทศ มีระยะเวลาศึกษา 4-6 เดือน ในปี
เดียวกันนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ เริ่มน�ำคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้ามาใช้ในการบริการสืบค้นข้อมูลด้านวารสารและ
พ.ศ. 2532 สภากาชาดไทยได้ มี ป ระกาศ ต�ำราในห้องสมุด และเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างอาคาร
สภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 13 หอพั ก นั ก ศึ ก ษาพยาบาล 8 ชั้ น พร้ อ มชั้ น ดาดฟ้ า
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เพือ่ ทดแทนอาคารหลังเก่าทีช่ �ำรุดทรุดโทรมมาก ซึง่ ได้
รับพระราชทานชื่ออาคารในเวลาต่อมาว่า อาคาร
พระบรมคุณ พร้อมทัง้ ได้ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็น
อนุสรณ์แห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีทรงมีต่อ
วิชาชีพการพยาบาล
พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
การพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และสาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคไร้เชื้อ และพัฒนาการบริการสืบค้นข้อมูล
วารสารและต�ำราห้องสมุดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมและศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล ห้อง
ปฏิบตั กิ ารทางภาษา ห้องสมุด พร้อมระบบสืบค้นข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ และหน่วยบริการวิชาการต่างๆ เป็นต้น
ต่อมาอาคารหลังนี้ได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่ า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อม
ทั้ ง ประดิ ษฐานตราสั ญ ลั ก ษณ์ ง านเฉลิ ม พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2542 ที่ป้ายชื่ออาคารด้วย

พ.ศ. 2539 วิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ ได้ พั ฒ นา
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น หลั ก สู ต ร
พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นปีที่วิทยาลัยพยาบาลฯ เปิด
บูรณาการ และสภากาชาดไทย ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ ด�ำเนินการมาครบปีที่ 84 ได้มีการก่อตั้งทุนสมเด็จ
ประสานงานการจัดการศึกษาภาคปฏิบตั ขิ นึ้
เจ้าฟ้าสุทธาทิพย์ เพื่อเก็บดอกผลบ�ำรุงกิจการของ
วิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ ในด้ า นการพั ฒ นาคณาจารย์
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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เจ้าหน้าที่ และท�ำนุบ�ำรุงตึกสุทธาทิพย์อาคารอนุรักษ์
ของสภากาชาดไทย และได้มีระเบียบการวิทยาลัย
พยาบาลฯ เกี่ ย วกั บ รางวั ล เจ้ า ฟ้ า สุ ท ธาทิ พ ย์ เ พื่ อ
เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าฯ ที่น�ำชื่อเสียงมาสู่สถาบันและ
เชิดชูเกียรติผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยพยาบาลฯ
นอกจากนั้นวิทยาลัยพยาบาลฯ ยังเริ่มด�ำเนินการ
โครงการแลกเปลี่ ย นอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษากั บ
มหาวิทยาลัย Malaspina ประเทศแคนาดา
พ.ศ. 2543 ได้ประกาศนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ โดยน�ำ
ระบบ CIPP และ 9 องค์ประกอบของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย มาเป็น
กรอบแนวคิดในการจัดท�ำระบบประกันคุณภาพ ซึ่ง
ต่อมาได้พฒ
ั นาการด�ำเนินงานในการประกันคุณภาพ
ตามข้อก�ำหนดมาตรฐานประกันคุณภาพส�ำหรับหน่วย
งานด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(CU-QA 84.1)
พ.ศ. 2545 ขยายบทบาทด้านการบริการวิชาการ
ทัง้ ในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการและการอบรม
ส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนโครงการบริการ
วิชาการด้านวิชาชีพแก่สังคม ในกลุ่มวัยต่างๆ ที่มี
ปัญหา การปรับตัวต่อภาวะสุขภาพและผูด้ อ้ ยโอกาส ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ในปีต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองหน่ ว ย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลจากสภา
การพยาบาล จ�ำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) สาขาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น) อนุสาขาการพยาบาลเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ และอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง

ด�ำเนินการมาครบรอบปีที่ 90 จึงได้ด�ำเนินการก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์การศึกษาและการพยาบาลสภากาชาดไทย
ขึ้นในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
เพื่อเป็นสถานที่ส�ำหรับศึกษาประวัติความเป็นมาและ
วิ วั ฒ นาการของวิ ช าชี พ การพยาบาลในสั ง กั ด ของ
สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของประวัติศาสตร์
การพยาบาลในประเทศไทยด้วย
พ.ศ. 2548 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดการศึกษา
โดยใช้ ห ลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั กสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ซึง่ เป็นหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาปรับปรุง
มาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2539) เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรนี้
ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549 ขยายการเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
การพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
บาดแผลออสโตมี แ ละควบคุ ม การขั บ ถ่ า ยไม่ ไ ด้
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (นอกเวลา
ราชการ) เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
สภากาชาดไทยและสังคม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร
ออกแบบพิเศษระยะสั้นให้กบั นักศึกษาพยาบาล Aino
University ประเทศญีป่ นุ่

พ.ศ. 2550 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ปรับปรุง
โครงสร้ า งและอั ต ราก�ำลั ง ตามมติ อ นุ มั ติ ข องคณะ
กรรมการเจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทย วันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพของ
วิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ ตามพั น ธกิ จ หลั ก รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สภากาชาดไทยและสังคม มีการจัดตั้ง
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ภ าษาด้ ว ยตนเอง ริ เริ่ ม การน�ำร่อง
พ.ศ. 2547 วาระที่ วิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ ได้ โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาในห้ อ งผ่ า ตั ด โรงพยาบาล

12

STIN : ANNUAL REPORT 2019

จุฬาลงกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาปีสดุ ท้ายก่อนจบการศึกษา รวมทัง้ เป็นปี
ที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัล CU-Quality Prize
ประจ�ำปี 2550 จ�ำนวน 2 รางวัล จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการส่งเสริม
พั ฒ นาการเด็ ก ติ ด ผู ้ ต ้ อ งขั ง ในทั ณ ฑสถาน ที่ เ ป็ น
โครงการในพระด�ำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา
พ.ศ. 2551 วิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมมือกับฝ่าย
การพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบ�ำบัดทดแทนไต (การล้าง
ไตทางช่องท้อง) ซึ่งเป็นโครงการของกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ทั้ ง นี้ ยั ง มี ห ลั ก สู ต รออกแบบพิ เ ศษระยะสั้ น ให้ กั บ
นักศึกษาพยาบาลญีป่ นุ่ Japanese Red Cross Kyushu
International College of Nursing รวมทั้งมีการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาล จ�ำนวน 3 ศูนย์
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ได้แก่ ศูนย์ศึกษาวิจัย
ทางการพยาบาลผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละผู ้ ป ่ ว ยเอดส์
ศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์
ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2553 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการจัดการความปวด
หลักสูตรการผดุงครรภ์ส�ำหรับพยาบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจัดตัง้ ศูนย์การเรียน
รู ้ น วั ต กรรมทางการพยาบาล เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
รวบรวมผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการพยาบาล
ของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า น
นวัตกรรมทางการพยาบาลส�ำหรับนักศึกษา บุคลากร
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และผู ้ ส นใจ นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการแลกเปลี่ ย น ความสามารถในการสอนนักศึกษาพยาบาลที่สอดรับ
อาจารย์และนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศ รวม 5 กั บ เกณฑ์ ก ารรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาของสภา
ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และสวีเดน การพยาบาล
พ.ศ. 2554 มีการจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรมด้านสุขภาพ
ในงานสาธารณภัย เพือ่ ด�ำเนินงานในการเผยแพร่ความรู้
และฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดสาธารณภัย
ให้แก่นกั เรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนสร้าง
องค์ความรู้ด้านการพยาบาลสาธารณภัย
พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา
พยาบาลศาสตร์ เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู ้ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นกับผู้เรียน และน�ำไปสู่การปรั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน
ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และส�ำนั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภา
การพยาบาล
พ.ศ. 2556 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองหลั ก สู ต รจาก
สภาการพยาบาล เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
สาขาพยาบาลศาสตร์ในสถาบันการศึกษา ให้มคี วามรู้
14
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พ.ศ. 2557 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการ
ก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลฯ มีการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติเป็นครัง้ แรกร่วมกับเครือข่ายกาชาดต่างประเทศ
อาทิ ICRC, IFRC, The Japanese Red Cross, Swedish
Red Cross เป็นต้น ในการประชุมเรือ่ ง The First Red
Cross/Red Crescent International Nursing
Conference on “Disaster Nursing, Humanitarian
Emergency Response, and Nursing Trends.”
นอกจากนีย้ งั ได้เปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยหลอดเลือดสมองเป็นครัง้ แรก
พ.ศ. 2559 วิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ ได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก าผู ้ อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินวางศิลาฤกษ์
อาคารสิรนิ ธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2559 ซึ่งอาคารหลังนี้มีความสูง 25 ชั้น เพื่อใช้
เป็นอาคารเรียนและหอพักมีก�ำหนดแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2562 นอกจากนีว้ ทิ ยาลัยพยาบาลฯ ยังได้รบั การ
รับรองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภา
การพยาบาล เป็นระยะเวลาสูงสุดของการรับรองคือ
5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2563) วิทยาลัย
พยาบาลฯ ได้ ย กฐานะเป็ น สถาบั น การพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้าน
การพยาบาล มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล และเป็นหน่วยงาน
ในก�ำกับของรัฐ ซึง่ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
ไม่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย วิ ธี ก าร
งบประมาณและกฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การดูแล
อุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งเป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล
ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ด�ำรงไว้ ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ ข อง
สภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่ง
น�ำไปสู่การพัฒนาประเทศ
พ.ศ. 2560 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้วิเคราะห์
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความ
ต้องการบริการสุขภาพของประชาชนมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งน�ำไปสู่คุณภาพบัณฑิตที่
พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและ
คงอัตลักษณ์ทสี่ �ำคัญของกาชาดในการเป็นคนดี คนเก่ง
มีความสุข มีมนุษยธรรม เมตตา การุณย์ จิตอาสา และ
มีความสามารถในการจัดการความเสีย่ งด้านสาธารณภัย
โดยค�ำนึงถึงประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
พ.ศ. 2561 สถาบันได้จัดท�ำแผนพัฒนาสถาบัน
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) แผนพัฒนาสถาบัน
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) และ
แผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 และ
เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้มกี ารจัดพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
ในนามของสถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562 สถาบันได้พัฒนาความร่วมมือกับ
China Medical Board เรือ่ งการพัฒนาสถาบันสูค่ วาม
เป็นเลิศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยผ่านเครือข่าย
การวิ จั ย นานาชาติ สถาบั น ใช้ เ กณฑ์ ก ารประกั น
คุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2562 การท�ำ MOU ระหว่างสถาบัน
กั บ สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งประเทศ และได้ เ ปิ ด รั บ
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นปีแรก

รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

15

ปรัชญา

“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกสำ�คัญ
ในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์
และเป็นที่พึ่งของสังคม”

ปณิธาน

“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากร
ทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ และศักยภาพในการทำ�คุณประโยชน์
แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรมและสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม”
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วิส(พ.ศ.
ัยทั2561
ศน์- 2570)
10 ปี
“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ ได้รับการยอมรับ
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

รายงานประจำ�ปี 2562 : 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
		
		

18

Nursing Leaders : ก้าวนำ�ด้านการพยาบาล

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
นำ�การพยาบาล

หมายถึง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่บนพื้นฐานมนุษยธรรมและ
ด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง

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

รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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พระราชกรณียกิจองค์นายกสภาสถาบัน
การประชุมสภาสถาบัน
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18-23
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม พ.ศ. 2562
สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องส�ำคัญ ๆ ดังนี้

1. เรื่องนโยบาย

1.1 เห็นชอบคู่มือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
1.2 เห็ น ชอบแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า
			 สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2562
1.3 เห็นชอบการปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
			 นวัตกรรม และศูนย์บริการการพยาบาล ดังนี้
			  แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบตั กิ ารส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
			  แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบตั กิ ารศูนย์วจิ ยั และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562
			  แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562
1.4 เห็นชอบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีส�ำ นักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 1 ของ
			 การด�ำรงต�ำแหน่ง
1.5 อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติงบการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
1.6 เห็นชอบรายงานผลของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
1.7 เห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนเดิมของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นกองทุนตามข้อบังคับ
			 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561
1.8 เห็นชอบการบริหารผลตอบแทนของดอกผลเงินกองทุน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1.9 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ด้วย
			 พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
			 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
			 บริหารจัดการความเสีย่ ง โดยให้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลังก�ำหนดนัน้
			 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงจ�ำเป็นต้องจัดให้มีการ
			 ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
			 การตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สภาสถาบันมีมติ ดังนี้
			  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน
			  เห็นชอบให้ส�ำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ตัง้ แต่
				 ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป
			  เห็นชอบให้สถาบันจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของสถาบัน เฉพาะปีงบประมาณ 2562 เสนอ
				 สภากาชาดไทยผ่านส�ำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ส่วนปีงบประมาณ 2563 สถาบันขอ
				 งบประมาณผ่านส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การรายงานการควบคุมภายใน
				 จะต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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1.10 รับรองรายงานประจ�ำปี 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1.11 อนุมตั กิ ารปรับเพิม่ และลดรายการงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบัน
1.12 รับทราบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2560
1.13 เห็นชอบแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
			 สภากาชาดไทย กับ China Medical Board
1.14 เห็นชอบ Proposal “Moving Towards Excellence Centers through International
			 Research Networks (Phase 1: Elderly People) at Srisavarindhira Thai Red Cross Institute
			 of Nursing, Thailand” โดยสถาบันมีความต้องการที่จะพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ และ
			 ด้านวิจยั ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศเพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาสูค่ วามเป็น Excellence Center
			 ด้านผูส้ งู อายุ โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณและการให้ขอ้ เสนอแนะจากผูแ้ ทน China Medical
			 Board
1.15 อนุมตั กิ ารจัดท�ำกฎบัตรของคณะกรรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1.16 รับทราบผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่
			 1 - 2 (ตุลาคม พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2562)
1.17 รับทราบผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาล
			 ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม พ.ศ. 2561 			 มีนาคม พ.ศ. 2562)
1.18 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
			 (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติการส�ำนักงานสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
			 สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
1.19 เห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการพยาบาล
			 ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1.20 อนุมตั กิ ารขอกรอบอัตราก�ำลังบุคลากรเพิม่ เติม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567 จ�ำนวน
			 16 อัตรา ได้แก่ อาจารย์ จ�ำนวน 10 อัตรา นักวิจัย จ�ำนวน 2 อัตรา และนักวิชาการศึกษา จ�ำนวน
			 4 อัตรา
1.21 เห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบันการพยาบาล
			 ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
1.22 อนุมัติหลักการและนโยบายการบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2562
			 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
1.23 เห็นชอบแผนปฏิบัติสถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

2. การออกระเบียบและข้อบังคับ
2.1 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
			 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
2.2		 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน พ.ศ. 2562
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2.3 ขั อ บั ง คั บ สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี
			 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2.4 ขัอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน
			 พ.ศ. 2562
2.5 ขัอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
			 แต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2.6 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
			 ประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2.7 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
			 การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
2.8 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�ำหรับ
			 ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำในสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2.9 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
			 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2.10 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
			 และวิธีการถอดถอนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3. การอนุมตั ปิ ระกาศนียบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ประจ�ำปี 2561
		3.1 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) จ�ำนวน 10 คน
		3.2 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ จ�ำนวน 20 คน
		3.3 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) จ�ำนวน 40 คน
		3.4 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จ�ำนวน 27 คน
		3.5 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ จ�ำนวน 24 คน
		3.6 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�ำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) จ�ำนวน 21 คน
ประจ�ำปี 2562
3.7 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ�ำนวน 13 คน

4. อนุมัติการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
4.1 การแต่งตั้ง นางสุรีย์ ตันชัชวาล ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถาบัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
			 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
4.2 การแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา
			 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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5. อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จ�ำนวน 2 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
5.1 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
5.2 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

6. ด้านการศึกษา
6.1 อนุมัติการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณภัย
6.2 อนุมัตปิ ระกาศนียบัตรแก่ผ้สู �ำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562
			 6.2.1 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จ�ำนวน 12 คน
			 6.2.2 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ�ำนวน 13 คน
6.3 อนุมัติให้ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
			 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
6.4 อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา 2561
			 จ�ำนวน 198 คน รวมทั้งผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล
6.5 อนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจ�ำปีการศึกษา 2561
6.6 อนุมตั ปิ ระกาศนียบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล ปีการศึกษา 2560
			 จ�ำนวน 75 คน

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
7.1 เห็นชอบการท�ำ MOU ระหว่างสถาบัน และ Japanese Red Cross Kyushu International College
			 of Nursing ซึ่งจะเน้นเรื่องการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน นอกเหนือไปจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
			 และอาจารย์
7.2 รับทราบการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ของสถาบันและอาจารย์ของ Japanese Red
			 Cross Toyota College of Nursing ด้านผู้สูงอายุและด้านสาธารณภัย

8. เรื่องอื่นๆ
8.1 อนุมัติให้เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ ไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อด�ำเนินการ
			 ตามขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
			 แทนต�ำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป
8.2 เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการการพยาบาล และผูอ้ ำ� นวยการ
			 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
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พระราชกรณียกิจองค์นายกสภาสถาบัน

การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 19

รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

25

พระราชกรณียกิจองค์นายกสภาสถาบัน

การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 20

การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 22
26
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พระราชกรณียกิจองค์นายกสภาสถาบัน

การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 23

รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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พระราชกรณียกิจองค์นายกสภาสถาบัน

พระราชทานวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

นางสาวศุภสา บุญรักษ์ และนางมุจลินท์ คล้ายวิจิตร ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�ำนวน
2,000,000 บาท สมทบทุน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นางลั ด ดาวั ล ย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า พยาบาลสภากาชาดไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ ทูลเกล้าฯ
ถวายเงิน จ�ำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
28
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พระราชกรณียกิจองค์นายกสภาสถาบัน

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรี สิทธิ์ สิทธิไตรย์ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�ำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
รวมและหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน
พ.ศ. 2562

นายสวัสดิ์ โชติพานิช และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�ำนวน 1,000,000 บาท
สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

29

พระราชกรณียกิจองค์นายกสภาสถาบัน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปยังห้องประชุม Auditorium
ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 197 คน
ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ติ น ความว่า “บัณฑิตทัง้ หลายได้อตุ สาหะ
เล่ า เรี ย นจนส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาเป็ น บั ณ ฑิ ต พยาบาลแล้ ว เชื่ อ ว่ า แต่ ล ะคนคงมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล ให้บรรลุถึงความส�ำเร็จและความเจริญมั่นคงในภายหน้า การจะท�ำให้ได้ดังที่กล่าว
จ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับใช้ปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ในสาขาวิชาการพยาบาลที่บัณฑิต
เล่าเรียนมา และความรู้ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้อย่างที่เรียกกันว่า ความรู้รอบตัว ซึ่งเมื่อ
ประกอบส่งเสริมเข้าด้วยกันแล้ว จะเกือ้ กูลให้แต่ละคนเป็นผูร้ ลู้ กึ รูก้ ว้าง และทันการณ์ทันสมัย จึงขอให้บณ
ั ฑิต
ทุกคนหมั่นศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม ให้ยิ่งลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอ แล้วน�ำความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับงาน กับสถานการณ์ และกรณีตา่ งๆ บนพืน้ ฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์สภากาชาดไทย
และอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน ถ้าท�ำได้ ก็มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ความส�ำเร็จและ
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง แก่วิชาชีพพยาบาล และแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืนเเท้จริง”
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พระราชกรณียกิจองค์นายกสภาสถาบัน

รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ด้านบุคลากร
บุคลากรสถาบัน
1. จ�ำนวนบุคลากรสถาบัน
ประเภทบุคลากร
1. ผู้บริหารสถาบัน
2. ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำในสถาบัน
2.1 สายวิชาการ
2.2 สายสนับสนุนวิชาการ
2.3 ลูกจ้างประจ�ำ
รวม

จ�ำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

18

9.28

63
84
29
194

32.47
43.30
14.95
100.00

ผู้บริหารสถาบัน

32
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ด้านบุคลากร

2. คุณวุฒิบุคลากรสถาบันสายวิชาการ
จ�ำนวนตามคุณวุฒิ

จ�ำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

31.5
46
77.5

40.65
59.35
100.00

ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
รวม


ปริญญาเอก

40.65%
59.35%

จ�ำนวนตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์
รวม


อาจารย์

60%

ปริญญาโท

จ�ำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

46.5
30
1
77.5

60.00
38.71
1.29
100.00

38.71%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1.29%
รองศาสตราจารย์
ข้อมูลหน่วยทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ด้านบุคลากร

การลาศึกษาต่อ
ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

1

อาจารย์สุนิสา สีผม

2

อาจารย์สุชาดา เตชวาทกุล

สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขา
วิชาที่ศึกษาต่อ

สถาบัน

การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาล
(หลักสูตรนานาชาติ)
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์
อาจารย์บัวหลัน หินแก้ว
การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
อาจารย์ปรียาภรณ์ ประยงค์กุล การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต

3
4

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการร่วม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
(หลักสูตรนานาชาติ)
และ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

การส�ำเร็จศึกษาระดับปริญญาเอก
ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

1

อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร

การพยาบาลอนามัยชุมชน

หลักสูตร/สาขา
วิชาที่ศึกษาต่อ

สถาบัน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาล
(หลักสูตรนานาชาติ)
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปานจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ฐาปนกุลศักดิ์
ผู้สูงอายุ
สาขาวิชาการพยาบาล
(หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ)
อาจารย์ มล.ดร.อาบกนก ทองแถม การพยาบาลอนามัยชุมชน สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเอกการพยาบาล
สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ พัสดุ
การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผู้สูงอายุ
สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์

2

3
4

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ล�ำดับ
1

34

ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑาภรณ์ ทองบุญชู

STIN : ANNUAL REPORT 2019

แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
อนุสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
30 ตุลาคม 2561

ด้านบุคลากร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
IN HOUSE TRAINING ปีงบประมาณ 2562
บุคลากรสถาบัน

หลักสูตร

วันที่จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เรือ่ ง เตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้ทนุ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดท�ำข้อตกลงภาระงาน
(ส�ำหรับผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน)

4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สาย
สาย ลูกจ้าง
วิชาการ สนับสนุน ประจ�ำ
วิชาการ
36
-

รวม
36

14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

16

19

-

35

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดท�ำข้อตกลงภาระงาน
(ส�ำหรับบุคลากรสถาบัน)

26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

53

63

-

116

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA for Programme
Assessment Version 3.0

2-4 มกราคม พ.ศ. 2562

33

4

-

37

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท�ำ SAR
ในระบบ Google Documents

23 มกราคม พ.ศ. 2562

-

20

-

20

อบรมการใช้ Google Application
For Education

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

4

36

-

40

อบรมการใช้ฐานข้อมูลส�ำหรับฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ Gale Lingo

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

-

43

-

43

อบรมความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

17 เมษายน พ.ศ. 2562

21

3

-

24

อบรมเชิงปฏิบัติการ Smart First Aid
for STIN Staff รุ่นที่ 1

2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

-

34

11

45

อบรมเชิงปฏิบัติการ Smart First Aid
for STIN Staff รุ่นที่ 2

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

-

44

15

59

27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

71

13

-

84

สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา 2561

รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

35

ด้านบุคลากร

บุคลากรสถาบัน

หลักสูตร

สาย
สาย ลูกจ้าง
วิชาการ สนับสนุน ประจ�ำ
วิชาการ
5
20
-

วันที่จัด

รวม
25

อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ�ำวัน (Conversation)

2, 16, 23, 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 และ วันที่ 6
มิถุนายน พ.ศ. 2562

สัมมนาบุคลากร "รวมพลัง STIN"

1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

42

65

21

128

อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

3-7, 10-11 และ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2562

68

-

-

68

อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

-

26

-

26

อบรมการจัดท�ำใบส�ำคัญคู่จ่าย

28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-

23

-

23

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดการเรียนการสอน
จริยธรรมทางการพยาบาล

11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

46

4

-

50

อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

40

1

-

41

อบรม Oral and Poster
Presentation

6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

8

-

-

8

อบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

10

50

14

74

สรุปข้อมูลบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านต่างๆ
บุคลากรสถาบันสายวิชาการ
ด้านการบริหาร
ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการเรียนการสอน
ด้านวิชาการ
ด้านการวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ
ด้านอื่น ๆ
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(คน)
13

48
74
69
8
70

บุคลากรสถาบัน
สายสนับสนุนวิชาการ
ด้านทักษะเฉพาะ
ด้านการประกันคุณภาพ
ด้านอื่น ๆ

(คน)
82
16
83

ด้านการเงินและงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 สถาบันได้รับโอน
สินทรัพย์ หนี้สิน ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จากสภากาชาดไทยมาเป็นทุนตั้งต้น ซึ่งตามมาตรา 44
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำ�หนดให้สถาบัน จัดทำ�งบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยตามประกาศของสถาบัน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กำ�หนดให้รอบ
ระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
อนึ่ง การจัดทำ�งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ของสถาบันได้แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และผลการ
ดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กับสำ�หรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบบัญชีของสถาบันได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำ�หรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ของสถาบัน
กราฟรายงานผลเปรยีบเทยีบรายรบั-รายจาย เงนิงบประมาณประจาํปงบประมาณ 2562
จาํแนกตามหมวดรายจาย

หนวย : บาท

120,000,000.00

100,000,000.00

80,000,000.00

60,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

-

งบบค
ุ ล ากร

ปงบประมาณ
รายรบั
รายจาย

งบบคุลากร
106,567,700.00
93,090,079.72

งบดําเนน
ิ งาน

งบดาํเนนิงาน
42,806,359.10
38,003,056.94

งบลงทน
ุ

งบลงทนุ
46,486,840.90
37,516,314.60

งบเงน
ิ อด
ุ หนุน

งบเงนิอดุหนนุ
20,253,400.00
19,296,326.12

รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ด้านการเงินและงบประมาณ

-1สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการให้บริการทางการศึกษา
ลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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2562

หน่วย : บาท
2561
(ปรับปรุงใหม่)

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

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

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

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

ด้านการเงินและงบประมาณ

-2สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
2562
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้จากการดาเนินงาน
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนเงินทุน
เงินทุนจัดตั้ง
เงินกองทุนและดอกผล
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนเงินทุน
รวมหนี้สินและส่วนของเงินทุน

หน่วย : บาท
2561
(ปรับปรุงใหม่)

33,394,570.43
7,338,708.60
2,247,457.61
42,980,736.64

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

131,689,954.67
131,689,954.67
174,670,691.31

17,419,317.64
17,419,317.64
27,070,622.78

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

265,565,142.00
147,051,405.67
6,702,127.66
419,318,675.33
446,389,298.11
-

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์)
อธิการบดี
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ด้านการเงินและงบประมาณ

-3สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
2562
รายได้

หน่วย : บาท
2561
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้รับจากสภากาชาดไทย
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการให้บริการทางการศึกษา
รายได้อื่น
รวมรายได้

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

145,907,650.54
20,370,000.00
25,271,607.42
8,788,224.90
8,288,129.07
208,625,611.93

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปี

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

100,442,421.41
8,618,250.34
52,832,168.45
161,892,840.20
46,732,771.73

40

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
เงินรับบริจาคและรับจัดสรรดอกผลเข้ากองทุนระหว่างปี
รับจัดสรรจากผลตอบแทนปี 2560 เข้ากองทุนต่าง ๆ
โอนเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก
คืนสภากาชาดไทย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปี
ยอดคงเหลือวันที 30 กันยายน 2561 - ตามทีรายงานไว้เดิม
การแก้ไขข้อผิดพลาด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 - หลังปรับปรุง
(241,082,928.00)
265,565,142.00
265,565,142.00
#REF!
#REF!

-

506,648,070.00

เงินทุนจัดตัง้

147,051,405.67
147,051,405.67
#REF!
#REF!

1,325,808.87
2,164,745.12

59,787,317.73
19,756,673.66
(13,054,546.00)
6,702,127.66
#REF!
#REF!

(2,164,745.12)

(37,865,898.95)

ค่าใช้จ่ายสะสม

และดอกผล
143,560,851.68

รายได้สูง (ต่า) กว่า

เงินกองทุน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนเงินทุน
ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2561

-4-

(241,082,928.00)
59,787,317.73
432,373,221.33
(13,054,546.00)
419,318,675.33
#REF!
#REF!

1,325,808.87
-

ส่วนเงินทุน
612,343,022.73

หน่วย : บาท
รวม

ด้านการเงินและงบประมาณ

รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

41

42

STIN : ANNUAL REPORT 2019

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
อธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม
การแก้ไขข้อผิดพลาด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - หลังปรับปรุง
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
เงินรับบริจาคและรับจัดสรรดอกผลเข้ากองทุนระหว่างปี
รับจัดสรรจากผลตอบแทนปี 2561 เข้ากองทุนต่าง ๆ
โอนเงินเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 คืนสภากาชาดไทย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปี
ยอดคงเหลือวันที 30 กันยายน 2562

(0.00)

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

19,756,673.66
(13,054,546.00)
6,702,127.66

(0.00)

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

ส่วนเงินทุน
432,373,221.33
(13,054,546.00)
419,318,675.33

หน่วย : บาท
รวม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์)
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

-

994,212.13
1,600,809.83
149,646,427.63
#REF!

265,565,142.00
#REF!
-

147,051,405.67
147,051,405.67

ค่าใช้จ่ายสะสม

และดอกผล

265,565,142.00
265,565,142.00

เงินทุนจัดตัง้

รายได้สูง (ต่า) กว่า

เงินกองทุน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนเงินทุน
ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2562

-5-

ด้านการเงินและงบประมาณ

ด้านการประกันคุณภาพ

สถาบันด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีกลไกหลักใน
การด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย คณะ
กรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส�ำนักงานสถาบัน และส่วนงานอื่น สถาบันได้บูรณาการงานคุณภาพเข้าสู่
งานประจ�ำของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษา ตามแนวคิด CQI (Continuous Quality Improvement)
มีระบบการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ผลการประเมินตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ปีการศึกษา 2561) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ระดับคณะอยู่ในระดับดีมาก
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (คะแนนเต็ม 5) และระดับสถาบันอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.77
(คะแนนเต็ม 5) มีการตรวจรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
สภาการพยาบาล ได้รับการรับรองจ�ำนวน 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2563) และมีการน�ำร่องระบบ
ประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA (พ.ศ. 2560-2562) การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 21 วันที่ 24
สิงหาคม พ.ศ. 2562 อนุมตั กิ ารใช้ AUN-QA ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
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ปี พ.ศ. 2562 สถาบันก�ำหนดแผนการตรวจตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ดังนี้
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในปี พ.ศ. 2562
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
คุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระดับหลักสูตร
- ระดับคณะ
- ระดับสถาบัน

รูปแบบ
การตรวจ

R
P2
P2

มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของสภาการพยาบาล

R

เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA

P1

S
P1
P2
R

ขอบเขตของระบบคุณภาพ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
ด้านการเงินและงบประมาณ
ด้านการประกันคุณภาพ

R

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

ในปี พ.ศ. 2562 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อ
วันที่ 10-11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
จ�ำนวน 3 ท่าน และผู้ตรวจประเมินของสถาบัน จ�ำนวน 3 ท่าน มีผลการตรวจประเมินในภาพรวม 5
องค์ประกอบ ระดับคณะอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (คะแนนเต็ม 5) และระดับสถาบันอยู่ใน
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 (คะแนนเต็ม 5) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและ
สถาบัน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
หมายเหตุ : เนื่องจากสถาบันได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล จ�ำนวน
5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2563) และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้น�ำระบบการรับรองหลักสูตรและสถาบันของสภาการพยาบาลไปใช้ จึงยกเว้น
การตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
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องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้

รายละเอียด (ระดับคณะ)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำ�คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

ผลการตรวจ
ประเมิน
รายละเอียด (ระดับสถาบัน)

(คะแนนเต็ม 5)

ผลการตรวจ
ประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

5.00

อาจารย์ประจำ�สถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจำ�คณะที่มีตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ

3.78

อาจารย์ประจำ�สถาบันที่มี
ตำ�แหน่งทางวิชาการ

3.78

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จำ�นวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจำ�นวนอาจารย์

1.29

การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

5.00
4.00

ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

4.00

5.00

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

5.00

5.00

ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำ�และนักวิจัย

5.00

5.00

การบริการวิชาการแก่สังคม

5.00

5.00

ระบบและกลไกการทำ�นุ
บำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

การบริหารของคณะเพื่อ
การกำ�กับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน

5.00

ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

5.00

ผลการบริหารงานของคณะ
ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

4.51
5.00

รวม (ระดับคณะ)

4.51

รวม (ระดับสถาบัน)

4.77

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจำ�และนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำ�นุบำ�รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำ�กับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
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การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ตามคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่
10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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ด้านวิเทศสัมพันธ์
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั กับสถาบัน
ในต่างประเทศ ได้แก่ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลกาชาดประเทศญีป่ นุ่ (มหานครโตเกียว เมืองโตโยต้า เมืองคิวชู)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรสวีเดน ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศฝรั่งเศส มีการด�ำเนินโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน
และวิทยาลัยพยาบาลกาชาดญีป่ นุ่ ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่กาชาดฝรัง่ เศส โดยการให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษา
พยาบาลจากกาชาดฝรัง่ เศสทีม่ าศึกษาการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลของสถาบัน ตลอดจนมีความร่วมมือทางด้าน
การวิจัยกับเครือข่ายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น
สถาบันด�ำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับนานาชาติ
โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายสากลในการร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านบริการ
วิชาการ ร่วมกับเครือข่ายสากลในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรสถาบัน
ไปน�ำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2562 มีผลด�ำเนินการสรุปได้ดังนี้

การสนับสนุนการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมระยะสั้น/การประชุมวิชาการ
และ/หรือการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี

คณาจารย์ / กิจกรรม

สถานที่

26 - 28
กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.สุขุมา ฐิติพลธ�ำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
และ ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการการพยาบาล เดินทาง
ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับกระทรวงสาธารณสุขประเทศ
บูรไน และมหาวิทยาลัยบูรไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม

27 มิถุนายน - 1 อ.ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร ไปน�ำเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster presentation
กรกฎาคม พ.ศ. เรื่อง “Care Service for Order People with Dementia of a Primary
2562
Care Unit in Thailand” ในการประชุมวิชาการ ICN Congress 2018
Singapore

ประเทศสิงคโปร์

21-26 กรกฎาคม ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ผศ.ดร.สุขุมา ฐิติพลธ�ำรง ผู้ช่วย
พ.ศ. 2562 อธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ดร.ธัญธิตา วิสยั จร ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม เจรจาเรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจยั และความร่วมมือทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการท�ำบันทึก
ข้อตกลง ณ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing และ
Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing ประเทศ
ญี่ปุ่น ทั้งนี้มีอาจารย์ของสถาบันจ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.มลธิรา
อุดชุมพิสัย และอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมเดินทางด้วย

ประเทศญี่ปุ่น
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ด้านวิเทศสัมพันธ์
วัน เดือน ปี

คณาจารย์ / กิจกรรม

22-25 กรกฎาคม อ.ดร.วิไลเลิศ ค�ำตัน ไปน�ำเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral presentation เรือ่ ง
พ.ศ. 2562 “A Randomized Controlled Trial of System CHANGETM to Promote
Healthy Eating, Physical Activity and Medical Adherence in Adults
Following Stroke in Thailand” ในการประชุมวิชาการ The 6th World
Nursing and Health Care Conference จัดที่ Park Inn by Radisson
Hotel & Conference Centre ประเทศสหราชอาณาจักร

สถานที่
ประเทศสหราช
อาณาจักร

14-18 ตุลาคม อ.ดร.มลธิรา อุดชุมพิสัย และอ.นภาพร พีรกวี ไปนำ�เสนอผลงานวิชาการแบบ ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2562 Poster presentation เรื่อง “Journey of End-of-Life Care in Medical
Intensive Care Unit : Hermeneutic Approach” ในการประชุมวิชาการ
The World Congress of Intensive Care 2019 ประเทศออสเตรเลีย
23-27 ตุลาคม อ.จุฬาลักษณ์ ใจแปง ไปนำ�เสนอผลงานวิชาการแบบ Oral presentation
พ.ศ. 2562 เรื่อง “Acute Confusional State and Management by Healthcare
Personnel Among Medical Elderly Patients in a Tertiary Care
Hospital” ในการประชุมวิชาการ The 11th International Association
Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania Regional Congress 2019
ประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน)

ประเทศไต้หวัน
(สาธารณรัฐจีน)

11-13 ธันวาคม ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ ไปเป็นวิทยากรและนำ�เสนอผลงานวิชาการแบบ ประเทศสาธารณรัฐ
พ.ศ. 2562 Poster presentation เรื่อง “Factors Contributing to the Development แห่งสหภาพพม่า
of Care for Cardiovascular Patients and Risk Groups in Hospitals
Qualified for Provincial Healthcare Network Certification (PNC) :
A Qualitative Research” ในการประชุมวิชาการ The 6th International
Conference in Cardiovascular-Thoracic Nursing 2019 : Transforming
Long-Term Care for Patients with Cardiovascular Thoracic Disease”
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ผศ.ดร.สุขุมา ฐิติพลธำ�รง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการ
พิเศษ ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม เจรจาเรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและ
วิจัยและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการทำ�บันทึกข้อตกลง ณ Japanese Red Cross Toyota
College of Nursing และ Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้
มีอาจารย์ของสถาบันจำ�นวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.มลธิรา อุดชุมพิสัย และอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมเดินทางด้วย
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บุคคล/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยน/
เยี่ยมชมกิจการของสถาบันการพยาบาลฯ
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

สถาบันต่างประเทศ

13 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 14 มีนาคม
พ.ศ. 2562

นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยอาชีวเล่อซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
จำ�นวน 2 คน มาศึกษาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลของสถาบัน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ ปฏิบัติบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน และปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

11 มีนาคม - 11 สถาบันให้ความร่วมมือกับกาชาดฝรั่งเศส โดยจัดให้อาจารย์ของ
เมษายน พ.ศ. 2562 สถาบันให้การบริการวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาลจากกาชาดฝรั่งเศส
จำ�นวน 9 คน ที่มาศึกษาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของสถาบัน
(Internship program) ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

ประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

26 สิงหาคม
พ.ศ. 2562

สถาบันให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kazuyo Kitaoka, Dean of
Faculty of Health Sciences และ Prof. Masako Kishimoto,
International Exchange Center, Komatsu University ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการสร้างสัมพันธภาพกับสถาบัน และ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคต

ประเทศญี่ปุ่น

26 สิงหาคม
พ.ศ. 2562

สถาบันดำ�เนินโครงการเปิดโลกทัศน์ดา้ นการพยาบาลสาธารณภัยร่วมกับ
เครือข่ายประเทศญี่ปุ่น มีผู้รับบริการที่ ได้รับประโยชน์ทั้งนักศึกษา
พยาบาลไทยและญี่ปุ่น อาจารย์พยาบาลไทยและญี่ปุ่น ผู้บริหารและ
พยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำ�นวน 90 คน

ประเทศญี่ปุ่น

26 กันยายน
พ.ศ. 2562

สถาบันให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศ
บรูไน ดารุสซาลาม และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย จำ�นวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการศึกษา
และสถาบันการพยาบาล อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การทำ�ความร่วมมือ
ทางวิชาการระดับทวิภาคีของกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ร่วมกันในอนาคต ต่อจากนั้น ผศ.ดร.สุขุมา ฐิติพลธำ�รง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้นำ�คณะผู้แทน
ไปศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม
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ด้านวิเทศสัมพันธ์
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

สถาบันต่างประเทศ

15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562

สถาบันได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Afaf Ibrahim Meleis จาก
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา Visiting
Professor ในโครงการ"Moving Towards Excellence Centers
Through International Research Networks (Phase 1: Elderly
People)" จากทุนสนับสนุนของ China Medical Board มาร่วม
วางแนวทางจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ
ให้แก่สถาบันและบรรยายพิเศษเรื่อง“Transitions Theory: From
Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice”
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรง
คุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท พยาบาลจากฝ่าย
การพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมฟัง
บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประเทศสหรัฐอเมริกา

30 พฤศจิกายน 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 2 คน คือ นางสาวสิรีธร ทัศจันทร์ และ
นางสาวธนัญญา วงศ์เวียน เดินทางไปร่วมกิจกรรมนี้ที่ Japanese
Red Cross Toyota College of Nursing เมืองโตโยต้า ประเทศญีป่ นุ่

ประเทศญี่ปุ่น

24 - 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

สถาบันได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Tomoko Kamei จาก St.Luke’s
International University ประเทศญี่ปุ่น Visiting Professor ใน
โครงการ "Moving Towards Excellence Centers Through
International Research Networks (Phase 1: Elderly People)"
จากทุนสนับสนุนของ China Medical Board มาร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้และแนวทางในการดำ�เนินงานวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุและบรรยายพิเศษ 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”

ประเทศญี่ปุ่น
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สถาบันให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kazuyo Kitaoka, Dean of Faculty of Health Sciences และ
Prof. Masako Kishimoto, International Exchange Center, Komatsu University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ต้องการสร้างสัมพันธภาพกับสถาบัน และความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคต

สถาบันให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และกองการ
พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย จำ�นวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการศึกษาและสถาบันการพยาบาล

สถาบันได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Afaf Ibrahim Meleis จาก University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visiting Professor ในโครงการ"Moving Towards Excellence Centers Through
International Research Networks (Phase 1: Elderly People)" จากทุนสนับสนุนของ China Medical
Board มาร่วมวางแนวทางจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุให้แก่สถาบันและบรรยาย
พิเศษเรื่อง“Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice”
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีกรรมการสภา
สถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท พยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้า
ร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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สถาบันได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Tomoko Kamei จาก St.Luke’s International University
ประเทศญี่ปุ่น Visiting Professor ในโครงการ "Moving Towards Excellence Centers Through
International Research Networks (Phase 1: Elderly People)" จากทุนสนับสนุนของ China Medical
Board มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการดำ�เนินงานวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
และบรรยายพิเศษ 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”

บุคคล/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาในประเทศเข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยนเยี่ยมชมกิจการของสถาบัน
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

10 กันยายน พ.ศ. 2562 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การศึกษา
และการพยาบาลสภากาชาดไทย
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สถาบัน
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รางวัล/เกียรติคุณ

ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
รางวัลของนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน กีฬา Gown games ระหว่างวันที่ 8 - 27
มกราคม พ.ศ. 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวสุดารัต
นางสาวสุรนาถ
นางสาวอาทิตตญา
นางสาวธัญญารัตน์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวอภิชญา
นางสาวรุ่งทิวา
นางสาวเสาวรส
นางสาวสุธาวัลย์
นางสาวพัชรี
นางสาวอรพรรณ
นางสาวณัฐมล
นางสาวศศินา
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวเอกณัฏฐา
นางสาวสุธาสินี
นางสาวพิรญาณ์
นางสาวรชนีกร

โนมิตร		
เขมคุณานันต์		
มาลาอุตย์		
ภูมิเรศสุนทร 		
นามบุญศรี		
ศุภกสิกิจ		
วงศ์วิลาศสกุล		
คำ�โทน 		
วงศ์อรุณทิพย์		
ขุมทอง		
จันทร์สิงห์		
คนแรง		
ไพบูลย์สว่างงาม		
สุภาษร		
รัตนวิชัยวาณิชย์		
เกษสุวรรณ์		
จันมา		
อามาตย์สมบัติ		

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

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย จากการแข่งขัน กีฬา Gown games ระหว่างวันที่
8 - 27 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสาการียา
นายอดิเทพ
นายซาฟารี
นายวิสุทธิพัฒน์
นายพัชราวุฒิ
นายกฤษกร
นายณัฐพล
นายกฤษดา
นายพงษ์พิชิต
นายนิวัฒน์
นายสรรพาวุฒิ

ตาเย๊ะ			
หงษ์สา			
สาและ			
สิงห์กลาง			
คันโทเงิน			
ลาวัลย์			
ลำ�เกาะกลาง			
แย้มศรี			
มังกร			
สาริการ			
อาจหาร			

นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาชั้นปีที่

1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน กีฬา Gown games ระหว่างวันที่
8 - 27 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวสาธิตา
นางสาวปัญชณิชย์
นางสาวจิรัชญา
นางสาวณัฐนันท์
นางสาวบุษราคัม
นางสาวอิศรา
นางสาวมิลตรา
นางสาวสิรามล
นางสาวรัตติยากร
นางสาวปุณยาพร
นางสาวศิมิรัน
นางสาวเพียงรวี
นางสาวชลิตา
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ถิ่นถาวรกุล			
สมภาร			
สุขีลักษณ์			
พรมศรี			
วงศ์สนิท			
ขุนทอง			
ทรายแก้ว			
พงษ์ศิริ			
ใหม่แก้ว			
เตชปีติกุล			
เรืองใจ			
เล้าตระกูล			
กลิ่นเขียว			

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

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
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รางวัลศิษย์เก่าที่ได้รับการสรรหาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ ประจ�ำปี 2562

สาขาเกียรติคุณ
คุณจ�ำลอง		 แววพานิช
คุณประภา		 รัตนเมธานนท์
นางสาววนิดา ศรีวะรมย์

นางทัศนา ยุวานนท์
คุณประยูรศรี เก้าเอี้ยน

สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภท อาจารย์พยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง
เพ็งจาด
สาขาบริการพยาบาล ประเภท ผู้บริหารการบริการพยาบาล
นางพรรณทิพา แจ่มศิลป์
นางสาวนันทา มหัธนันท์
สาขาบริการพยาบาล ประเภท ผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาล
นางสาวสุจินดา พิภพสุทธิไพบูลย์

รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ศิษย์เก่าฯ ที่น�ำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน และได้รับการเชิดชูเกียรติ
คุณระกา นาคะชาต

ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้าฝ่ายในทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์
รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
นางวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์ ได้รับต�ำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งนิวยอร์กและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา 2 สมัย (2542-2543)
และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญทอง ดิเรกคุณาภรณ์ (2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจ�ำปี 2562
กรองจิต วาทีสาธกกิจ
นางมณีรัตน์ วงศ์พานิช
ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีด้วยการ
เสียสละเพื่อส่วนรวมเนื่องในวันพยาบาลสากลประจ�ำปี 2562
จากโรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ�ำปี 2562 สาขาการศึกษาพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศธัญญา ธิติศักดิ์
ด้านอาจารย์พยาบาลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจ�ำปี 2561
ดร.รัชนี มิตกิตติ
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล
ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์
ช้างเผือก และ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทจังหวัดระดับประเทศ
TO BE NUMBER ONE ปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
ศิริพร พุทธรังษี
ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
นางทองพูน เสนา
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายประสานงานสถานี
กาชาด ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
นางสุวรรณี นาคะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้
ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรทิพย์ ชีวะพัฒน์
นางสุรีย์ ตันชัชวาล

ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถาบัน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
นางสายทิพย์ อานโพธิ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
นางกันยาศิริ พรไตรศักดิ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ดร.เจษฎา อังกาบสี
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นางศิริพรรณ กลีบจันทร์
ได้รับรางวัล “อ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนดีเด่นระดับเขต
ปี 2555” และรางวัลการบูรณาความร่วมมือภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน
ในการพัฒนาถนนคนเดิน เทศบาลเมืองประจวบฯ ผ่านการรับรอง
จากกรมอนามัยเป็นถนนอาหารปลอดภัย ปี 2560-2561
นางรัตนา สายสุข
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ ช�ำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เลิงนกทา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน)
นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
นางสาวนิตยา ร่มรื่น
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
นางสาวปณิธรี ์ วงศ์วณิชนันท์ ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะน�ำชื่อเสียงมาสู่สถาบันและวิชาชีพ
เนือ่ งจากได้ชว่ ยชีวติ ประชาชนทีเ่ กิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในทีส่ าธารณะ
อย่างเต็มความสามารถและมีมนุษยธรรม จนกระทัง่ ผูป้ ว่ ยปลอดภัยสมค่า
แห่งวิชาชีพ
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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รางวัล/เกียรติคุณของสถาบัน

สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย ได้ รั บ รางวั ล ต้ น แบบ ประเภทรางวั ล ชมรม
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา จากโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
แก่สถานศึกษา มูลนิธคิ รอบครัวพอเพียง เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) 2

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ ด้าน
การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล จากการส่งผลงานเรื่อง
ระบบและกลไกการสร้างอัตลักษณ์จริยธรรม “STIN ของนักศึกษาพยาบาล” ของ
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กร
พยาบาล และการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล จากสภาการ
พยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน
พ.ศ. 2562
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รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล โครงการจิตอาสาดีเยี่ยม จากการ
ส่งผลงาน โครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้วิถีชุมชน เข้าประกวดโครงการ GE
ชวนคุณท�ำดี เพื่อสังคม ปี 2562 ที่จัดโดย ส�ำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล รางวัลโครงการจิตอาสาระดับชมเชย
จากการส่งผลงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ชุมชนพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพ เข้าประกวด
โครงการ GE ชวนคุณท�ำดี เพื่อสังคม ปี 2562 ที่จัดโดย ส�ำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
2563 2564
แผน
ผล
แผน แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา
1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า (ข้อมูลเฉลีย่
2 ปีย้อนหลัง = 39.06)
1.1.2 จำ�นวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากความ
ร่วมมือของศิษย์เก่า
1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะ STIN
1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
การขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก
1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต

ระดับ
ร้อยละ

3
≥35

3
41.42

4
≥35

4
≥35

5
≥35

กิจกรรม

3

3

4

4

4

ร้อยละ

90

100

90

92

95

ร้อยละ

90

73.10

90

92

92

คะแนน

3.90

3.82

4.00

4.00

4.10

เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
1.2 ระดับความสำ�เร็จในการยกระดับคุณภาพของ
ระดับ
หลักสูตร
1.2.1 จำ�นวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่น หลักสูตร
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ
สาธารณภัย
1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจากการเรียน
ร้อยละ
รูปแบบ Work Integrated Learning/Active Learning
1.2.3 จำ�นวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล (ASEAN University
Network-Quality Assurance: AUN-QA)

1

1

2

2

3

2

2

2

3

4

-

-

30

40

50

-

-

1

1

1
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
2563 2564
แผน ผล แผน แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ
ของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน
เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย นวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม
2.1 ระดับผลงานวิจัยที่ ได้รับการยอมรับ

ระดับ

2

1

3

3

4

2.1.1 จำ�นวนผลงานวิจยั นวัตกรรมทีเ่ ป็นต้นแบบด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

ชิ้น

-

-

1

1

2

2.1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ต่อจำ�นวนอาจารย์ประจำ�

ร้อยละ

30

22.70

30

30

30

2.1.3 จำ�นวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ ได้
รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (Citation paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI

อ้างอิง

0.1

0.11

0.2

0.3

0.4

2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
ต่อจำ�นวนอาจารย์ประจำ�

ร้อยละ

12

2.84

12

17

20

200

200

300

400

500

-

-

1

1

1

2.1.5 จำ�นวนผูท้ ่ีได้รบั ประโยชน์จากการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้
คน
เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.2 จำ�นวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

ผลงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการวิชาการและวิชาชีพทีส่ ร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สงั คมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน
3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการทีเ่ ป็นทีย่ อมรับของสังคม

ระดับ

4

4

4

5

5

3.1.1 จำ�นวนชุมชนต้นแบบทีเ่ กิดขึน้ จากงานบริการวิชาการ

ชุมชน

1

1

2

3

4

3.1.2 จำ�นวนผู้ที่ ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ

คน

800 2,677 1,000

1,000

1,000

4.00

4.00

4.00

4

5

6

2

2

3

3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คะแนน

4.00

4.44

3.1.4 จำ�นวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์
บริการการพยาบาล

ล้านบาท

3

5.90

3.1.5 จำ�นวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน และการวิจัย (Service-TeachingResearch)

โครงการ

1

-
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(สะสม)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
2563 2564
แผน ผล แผน แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทย และน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต
4.1 ระดับการสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย
ระดับ
3
4
4
4
4
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.1 จำ�นวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยและ
กิจกรรม
4
6
4
5
5
วัฒนธรรมไทย
4.1.2 จำ�นวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์
กิจกรรม
4
4
4
5
5
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ วิชาชีพ การวิจัย
4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่นำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ร้อยละ
70 85.04 80
80
80
พอเพียงมาใช้
4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่นำ�ปรัชญาของ
ร้อยละ
60 78.75 60
70
70
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5.1 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
3
ระดับ
5.1.1 ระดับความสำ�เร็จของการบริหารจัดการองค์กร ระดับ
4
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
5.1.2 คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษา คะแนน 4.30
ภายใน
5.1.3 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล
5.1.4 จำ�นวนรายได้ต่อปี

ปี
ล้านบาท

5.1.5 จำ�นวนประชาชนที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
สถาบันผ่านสื่อสาธารณะ

คน

10

3
3

3
5

4
5

4
5

4.39

4.30

4.40

4.50

- 10.14 12

5 ปี
15

20

(ปีการ
ศึกษา
2560)

ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

100,000 1,734,620

500,000

500,000

500,000

รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

63

ผลการด�ำเนินงาน : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2562
2563 2564
แผน ผล แผน แผน
เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และดำ�รงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อม
ในการทำ�งานที่มีความสุข
5.2 ระดับความสามารถในการพัฒนาบุคลากร และ
ระดับ
3
2
3
3
สิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน
5.2.1 จำ�นวนบุคลากรฉายแววที่ได้รบั การพัฒนา
คน
2
5.2.2 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
30 7.83
35
40
มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันกำ�หนด
5.2.3 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อ คะแนน 3.50 3.78 3.80 4.00
สถาบัน
5.2.4 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของบุคลากรและ
คะแนน 3.80 3.59 4.00 4.20
นักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน
5.2.5 จำ�นวนงานพัฒนาทีเ่ กิดจากกระบวนการ
งาน
6
7
6
7
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

2565
แผน

4
3
45
4.00
4.50
7

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล
เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
6.1 ระดับความสำ�เร็จในการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่าย

ระดับ

2

3

3

4

4

6.1.1 จำ�นวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใหม่ทาง
วิชาการและวิจัยกับเครือข่ายนานาชาติ

ฉบับ

2

-

2

2

2

6.1.2 จำ�นวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่าย โครงการ
นานาชาติ

1

1

2

2

2

6.1.3 จำ�นวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับ
เครือข่ายนานาชาติ

โครงการ

1

2

1

2

2

6.1.4 จำ�นวนนักศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาจากเครือข่าย
นานาชาติ

คน

50

51

60

70

80

6.1.5 จำ�นวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
Inter Professional Education

รายวิชา

-

-

1

2

2

64

STIN : ANNUAL REPORT 2019

ผลการด�ำเนินงาน : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
โครงการ
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

งาน

1.1.1 พัฒนาระบบวิธีการคัดเลือก
ผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา

1. งานรับเข้าศึกษา
1. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
2. โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การเป็น
นักปฏิบัติเชิงรุก

1.1.2 พัฒนากิจกรรมในหลักสูตรและ
เสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะ
STIN ของบัณฑิต และน้อมนำ�หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้

3. โครงการเสริมหลักสูตรทีบ่ ม่ เพาะคุณลักษณะ 2. งานผลิตบัณฑิตที่ตอบ
STIN ของบัณฑิต
สนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต สังคมและเสริมสร้าง
คุณลักษณะ STIN

1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ�
ศักยภาพของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดคุณลักษณะ STIN

4. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะ STIN ของนักศึกษา
- ชุดหุ่นฝึกจำ�ลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ
ชั้นสูง
- ชุดระบบ Smart Classroom
- ชุดครุภัณฑ์ประจำ�ห้องสมุด
- ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล
Digital Signage

1.1.4 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ STIN
ของนักศึกษา

3. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

1.2 หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบสาธารณภัย
1.2.1 ส่งเสริม ผลักดัน และกำ�หนด
นโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาดำ�เนิน
การกำ�หนดความชัดเจนของหลักสูตร
และสามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตร
ผ่านกระบวนการการกำ�หนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง

1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงาน
จากการเรียนรูปแบบ Work Integrated
Learning /Active learning และตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน

1.2.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับสากล

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรด้วย AUN-QA

-

-
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ยุทธศาสตร์ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและ
จุดเน้นของสถาบัน
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
โครงการ
2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจยั /นวัตกรรมทีน่ �ำ ไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม
2.1.1 กำ�หนดทิศทางการวิจัยของ
1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมหรืองาน
สถาบันตามความเชี่ยวชาญของนักวิจัย สร้างสรรค์แบบบูรณาการ งานวิจยั ข้ามศาสตร์
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
2. โครงการอบรมการใช้ eRM (electronic
Research Management)

งาน

1. งานเงินทุนส่งเสริมนักวิจัย
ภายในสถาบัน
2. งานจริยธรรมการวิจัย
3. งานทบทวนและจัดทำ�วิธี
ดำ�เนินการมาตรฐานจริยธรรม
การวิจัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน

2.1.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่
ในเวทีระดับนานาชาติ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
4. โครงการคลินิควิจัย
5. โครงการตลาดนัดวิจยั นวัตกรรมจากหิง้ สูห่ า้ ง

2.1.3 สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อยกระดับ
ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยสู่ความ
เป็นเลิศตามวิสัยทัศน์

6. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน
- การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลด้านผู้สูงอายุ

2.1.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
วิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1.5 สร้างองค์ความรู้เผยแพร่ต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง

-

2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.2.1 ส่งเสริมการนำ�ทรัพย์สินทาง
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทรัพย์สินทางปัญญา
2.2.2 ส่งเสริมการนำ�ผลงานนวัตกรรม/ 2. โครงการนวัตกรรมติดดาว
งานสร้างสรรค์สู่เวทีประกวด
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5. งานแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่องานวิจัยนวัตกรรม
6. งานตำ�ราและวารสารสถาบัน
7. งานส่งเสริมให้มีการเผย
แพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม

-

ผลการด�ำเนินงาน : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพทีส่ ร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สงั คมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
โครงการ
3.1 ผูร้ บั บริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน
3.1.1 พัฒนารูปแบบงานบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นทางเลือก
และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม
3.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งาน
บริการวิชาการและการตลาดเชิงรุก
3.1.3 พัฒนาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ตามจุดเน้นของสถาบัน

1. โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบ
2. โครงการบริการวิชาการอื่น
- สาธารณภัย
- การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง
- ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- จิตอาสา
3. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ (Faculty
practice) ของอาจารย์

งาน
1. งานประชุมวิชาการ
2. งานหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง
- สาขาการพยาบาลสาธารณภัย
3. งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น
4. งานหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูช้ ว่ ยพยาบาล
5. งานประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก
-

4. โครงการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการ
3.1.4 การพัฒนารูปแบบการบูรณา
การบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายทั้ง แบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
5. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
ภายในประเทศและต่างประเทศ
การเรียนการสอนและการวิจัย
- ด้านผู้สูงอายุ

-

3.1.5 พัฒนาศูนย์บริการการพยาบาล 6. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพยาบาล
ในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ ตามความเชี่ยวชาญ
- ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ
- ศูนย์บริการพยาบาลผู้ที่มีบาดแผล
ออสโตมี่ และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

-

ยุทธศาสตร์ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม
4.1 สถาบันสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการสูก่ าร
เรียนการสอน การวิจยั หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถชี วี ติ
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการ 1. งานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.1 พัฒนาระบบและกลไก
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
การบูรณาการภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสู่การเรียนการสอน
การวิจัย หรือการบริการวิชาการ/
วิชาชีพและวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปแบบ
ที่ชัดเจน
4.1.2 กำ�หนดนโยบาย แนวทางในการ 2. โครงการการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจ
น้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตของนักศึกษาและ
มาใช้ในวิถชี วี ติ ของนักศึกษาและบุคลากร บุคลากร
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ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
โครงการ
งาน
5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1. งานประกันคุณภาพการ
5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาและบริหารความเสี่ยง
กลไกในการบริหารจัดการองค์กรและ องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล
2. โครงการจัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยี
5.1.2 พัฒนาระบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับการ สารสนเทศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา เพื่อการตัดสินใจ
สภากาชาดไทย
พัฒนาของสถาบัน
5.1.3 พัฒนาระบบและกลไกในการ
3. โครงการแสวงหารายได้เชิงรุกของสถาบัน
แสวงหารายได้อย่างต่อเนื่อง
4. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างชื่อ
5.1.4 ปรับปรุงรูปแบบการสร้าง
เสียงและภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ของสถาบันและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และดำ�รงชีวติ แบบพอเพียง ภายใต้สง่ิ แวดล้อมในการทำ�งานทีม่ คี วามสุข
5.2.1 ส่งเสริมสุขภาวะในที่ทำ�งาน
1. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน 1. งานพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน (Career Path) บุคลากรสถาบัน
2. โครงการจัดทำ�ระบบ talent management
ของสถาบัน
5.2.2 ส่งเสริมสุขภาวะในที่ทำ�งาน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและ
นักศึกษา
4. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
5.2.3 พัฒนาบุคลากรสถาบันให้มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ทำ�งานได้มาตรฐานสากล
5.2.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
2. งานบริหารจัดการอาคาร
วัฒนธรรมสีเขียว การจัดการพลังงาน
สถาบัน
และสิ่งแวดล้อม
3. งานสถาบันสีเขียว
5.2.5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 5. โครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ในสถาบัน
บุคลากรสถาบัน
6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
5.2.6 สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
บรรยากาศเรียนรู้ และสถานที่ในการ สายสนับสนุนด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ทำ�งานให้น่าอยู่
7. โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
5.2.7 สนับสนุนให้บุคลากรนำ�
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจาก บุคลากร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานจริง
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ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์
		 “จัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
มีมนุษยธรรม โดดเด่นด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีมนุษยธรม โดดเด่นด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย ได้มาตรฐานระดับสากล
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพของสังคม เสริมสร้างจุดเน้นของสถาบัน
3. สร้างงานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีคุณภาพพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืน
4. สืบสานความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และใช้ภูมิปัญญาไทยในงานพัฒนา
ด้านสุขภาพ
หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
2562
2563
แผน
ผล
แผน

2564
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะ STIN เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะ STIN
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษก่อนส�ำเร็จการศึกษา
3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะของการเป็น
นักปฏิบัติเชิงรุกรายชั้นปี
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบสาธารณภัย
5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
การขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบ
ครั้งแรก

ร้อยละ

90

100

90

92

ร้อยละ

100

85.93

100

100

ร้อยละ

80

99.38

80

85

ร้อยละ

80

99.75

85

90

ร้อยละ

90

73.1

90

92
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ปีงกบประมาณ
5.
พั
ฒ
นาการบริ
ห
ารสำ�นั
ก
วิ
ช
าพยาบาลศาสตร์
ด
ว
้
ยธรรมาภิ
บ
าลและหลั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยนับ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
แผน
ผล
แผน
แผน
เป้าประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน/เทียบเคียงระดับสากล มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและ
มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการ
รับรอง
25

รับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด (5 ปี)
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผ่านการประกัน
ระดับ


คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ระดับชาติ ระดับดีมาก
กลไก
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการ


ประกันคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล
(AUN-QA)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมสู่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งจุดเน้น
ของสถาบัน
1. ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์
ร้อยละ
30
15.72
30
30
หรือเผยแพร่ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
2. จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุน
บาท
≥50,000 91,133.38 ≥50,000 ≥50,000
ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ�ำ
3. จ�ำนวนงานวิจัยด้านการผลิตบัณฑิต

โครงการ

4

4

6

8

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการสร้างความเชี่ยวชาญที่เข้มแข็งอย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ผลิตงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคมบนฐานความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์
1. จ�ำนวนโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
โครงการ
5
7
6
6
(Faculty Practice)
2. จ�ำนวนอาจารย์ทไี่ ด้รบั การพัฒนาความเชีย่ วชาญ
คน
18
24
20
22
3. จ�ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ

คน

100

573

150

200

4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คะแนน

4.00

4.70

4.00

4.00

5. จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
สหสาขา

โครงการ

1

2

-

-
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
6. จ�ำนวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน และการวิจัย/ นวัตกรรม
7. จ�ำนวนต�ำรา/หนังสือ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
8. จ�ำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
2563
แผน
ผล
แผน

2564
แผน

โครงการ

1

3

2

2

ผลงาน

2

2

4

6

เรื่อง

40

21

40

45

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม และใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพจิต
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและใช้ภูมิปัญญาไทยในงานพัฒนาด้านสุขภาพ
4
4
4
5
1. จ�ำนวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญา โครงการ
ไทยในการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการวิชาชีพ การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 5.1 การบริหารส�ำนักวิชาเพื่อความก้าวหน้าด้วยหลักธรรมาภิบาล
1. คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
2. มีการดำ�เนินงานควบคุมภายในสำ�นักวิชา

คะแนน

4.30

4.31

4.30

4.35

จำ�นวน

2

2

2

2

3. สำ�นักวิชาสำ�นักวิชาได้รับการรับรองจากสภา
รับรอง

การพยาบาล (5 ปี)
เป้าประสงค์ที่ 5.2 อาจารย์มีคุณวุฒิและตำ�แหน่งทางวิชาการ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความเป็นมืออาชีพ
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

40

41.14

50

50

2. ร้อยละของอาจารย์ประจำ�ทีม่ ตี ำ�แหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

50

45.39

60

60

3. จำ�นวนชุดความรู้/แนวปฏิบัติที่เกิดจาก
จำ�นวน
2
2
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 5.3 อาจารย์ใหม่มีศักยภาพของการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

2

2

1. ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาการ การสอน การวัดและประเมินผล
2. ร้อยละอาจารย์ใหม่ที่ทำ� Faculty Practice

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

70

100

80

90
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แผนปฏิบัติการสำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะ STIN เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะของการเป็น
1. โครงการพัฒนานักศึกษา
นักปฏิบัติเชิงรุกรายชั้นปี
พยาบาลสู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทม่ี คี ณ
ุ ลักษณะ STIN
1. งานผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองควาต้องการ
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษา
ของผู้ใช้บัณฑิต สังคม
อังกฤษก่อนสำ�เร็จการศึกษา
และเสริมสร้าคุณลักษณะ
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
STIN
ด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก
เป้าประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน/เทียบเคียงระดับสากล มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
และมีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รบั การประกันคุณภาพ 2. โครงการพัฒนาระบบประกัน
เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล (AUN-QA)
คุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA
(งบประมาณร่วม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมสู่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งจุดเน้น
ของสถาบัน
1. ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์หรือ
2. งานเผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ต่อจำ�นวนอาจารย์ประจำ�
วิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์
2. จำ�นวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
3. งานส่งเสริมการขอทุนวิจยั
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ�
3. จำ�นวนงานวิจัยด้านการผลิตบัณฑิต
3. โครงการวิจัยการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการสร้างความเชี่ยวชาญที่เข้มแข็งอย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ผลิตงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคมบนฐานความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์
1. จำ�นวนโครงการพัฒนาความเชีย่ วชาญ (Faculty Practice) 4. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
(Faculty practice) ของอาจารย์
2. จำ�นวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
โครงการพัฒนารูปแบบบริการ
3. จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ
วิชาการแบบบูรณาการร่วมกับ
เครือข่าย
4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

72

STIN : ANNUAL REPORT 2019

ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

5. จำ�นวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน และการวิจัย/ นวัตกรรม
6. จำ�นวนตำ�รา/หนังสือ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
7. จำ�นวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

5. โครงการบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
-

งาน
-

4. งานตำ�รา
5. งานส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
สู่สังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม และใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาไทยเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพจิต
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและใช้ภูมิปัญญาไทยในงานพัฒนาด้านสุขภาพ
6. โครงการบูรณาการเอกลักษณ์
1. จำ�นวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการวิชาชีพ
การสอน/การบริการวิชาการ
การวิจัย
วิชาชีพ/การวิจัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยัง่ ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 5.1 การบริหารสำ�นักวิชาเพื่อความก้าวหน้าด้วยหลักธรรมาภิบาล
1. คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. มีการดำ�เนินงานควบคุมภายในสำ�นักวิชา
7. งานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในสำ�นัก
วิชา
เป้าประสงค์ที่ 5.2 อาจารย์มีคุณวุฒิและตำ�แหน่งทางวิชาการ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความเป็นมืออาชีพ
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
8. งานพัฒนาอาจารย์
และเตรียมความพร้อมไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
และ ปริญญาเอก
2. ร้อยละของอาจารย์ประจำ�ที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการ
9. งานส่งเสริมตำ�แหน่ง
วิชาการ
3. จำ�นวนชุดความรู้/แนวปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการ
7. โครงการการจัดการความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำ�นักวิชา
เป้าประสงค์ที่ 5.3 อาจารย์ใหม่มีศักยภาพของการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
1. ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ 8. โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่
การสอน การวัดและประเมินผล
2. ร้อยละอาจารย์ใหม่ที่ทำ� Faculty Practice
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์
ในปีการศึกษา 2562 สถาบันมีผลการด�ำเนินงานด้านการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

ระดับปริญญาบัณฑิต
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผ่านการรับรอง
จากสภาการพยาบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาใหม่ จ�ำนวน
207 คน มีนักศึกษารวมทั้งหมด จ�ำนวน 819 คน และนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 198 คน
โดยบัณฑิตพยาบาลสอบผ่านทุกรายวิชาของการสอบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของสภาการพยาบาลในปีแรก เฉลี่ย 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559 - 2561) คิดเป็นร้อยละ 84.66
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรับผิดชอบในการ
ก�ำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในการบริหารจัดการเพือ่ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และการจัดสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้
ตลอดจนการพัฒนาบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยพิจารณา
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ผลการติดตามบัณฑิตและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการระดม
ความคิดเห็นในการวางแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลและการวางแผนพัฒนา
เอกสารหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท โดยมุง่ เน้นให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ให้เกิดคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์และมีอตั ลักษณ์บณ
ั ฑิตของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รวมทัง้ จัดการประชุม
อบรม ศึกษาดูงานทางด้านการจัดการเรียนการสอน

สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
และให้ผู้เรียนมีความรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0 เมื่อวันที่ 2 - 4 มกราคม
พ.ศ. 2562
2) การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตด้วยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

การอบรม เรื่อง ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme
Assessment Version 3.0 เมื่อวันที่ 2 - 4 มกราคม พ.ศ. 2562

สัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
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3) การจัดหาสื่อการเรียนรู้ จัดซื้อหุ่นและอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาล ได้แก่ ชุดหุ่นจ�ำลอง
สถานการณ์ท�ำคลอดขั้นสูง (Sim Mom) ชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงเด็กทารกขั้นสูง (Sim Baby) ชุดสร้าง
สถานการณ์จ�ำลองพร้อมระบบประเมินผลและอุปกรณ์ประกอบ (Sim View) ชุดอุปกรณ์ผู้สูงอายุ เตียง
วัดความยาวเด็ก เครื่องชั่งน�้ำหนักเด็กทารก แบบฝึกหัดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือส�ำหรับ
เด็กเล็ก ชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือส�ำหรับเด็กโต และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อวิดีทัศน์
4) การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
• สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรือ่ ง การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาระบบทางเดินหายใจ
• สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบประสาท
• สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบกระดูก กล้ามเนื้อ
		 และข้อ
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
• สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรือ่ ง การปฏิบตั งิ านทีห่ อผูป้ ว่ ยหลังคลอด
• สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรือ่ ง การท�ำคลอด
สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
• สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรือ่ ง การจัดการของมีคม
• สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรือ่ ง การใช้ผา้ พันแผลและผ้าผูก
• สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรือ่ ง การเคลือ่ นย้ายผูร้ บั บริการการช่วยเหลือผูร้ บั บริการ
		 ในการเดิน
• สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรือ่ ง การให้อาหารผ่านสายทางจมูกเข้าสูก่ ระเพาะอาหาร
• สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง บทบาทพยาบาลในการดูแ ลผู้รับ บริ การที่ ได้รับ
		 การตรวจวินิจฉัย
• สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง บทบาทพยาบาลในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
		 ห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
• สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การสวนล้างจมูก
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
• สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรือ่ ง การสื่อสารเพื่อการบ�ำบัดในผู้ป่วยจิตเวช
• สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง ค�ำศัพท์ทางจิตเวช
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ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

5) การพัฒนา Website STIN E-Learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล :
www.elearning.stin.ac.th ได้รวบรวมสือ่ การสอนและเผยแพร่ผา่ นทาง STIN E-Learning ของสถาบัน ดังนี้
		 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จ�ำนวน 14 เรื่อง
		 • สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ จ�ำนวน 10 เรื่อง
		 • สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล จ�ำนวน 54 เรื่อง
		 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ�ำนวน 71 เรื่อง
		 • สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน จ�ำนวน 90 เรื่อง
		 • สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จ�ำนวน 48 เรื่อง
		 • หน่วยจัดการศึกษา จ�ำนวน 47 เรื่อง
3. การพัฒนานักศึกษาทางด้านต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม “แนะน�ำการใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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แผนปฏิบัติการ
ส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการพยาบาลที่ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

1. ผลิตมหาบัณฑิตทีเ่ ป็นนักปฏิบตั เิ ชิงรุก ทีม่ คี วามโดดเด่นด้านการบริการสุขภาพแก่ผสู้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัยอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยี ดิจิทัล
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัย/นวัตกรรม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมหาบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มหาบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1. จำ�นวนนักศึกษารับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา
คน
10 คน/หลักสูตร
2. ร้อยละของผู้สมัครตรงตามเกณฑ์ที่สถาบันกำ�หนด
ร้อยละ
100
3. คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้สำ�เร็จการศึกษา
คะแนน
4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คะแนน
5. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อ คะแนน
4.00
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
6. คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คะแนน
เป้าประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย
1. จำ�นวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
หลักสูตร
2
และหรือผู้ประสบสาธารณภัย
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงาน/นวัตกรรมจากการเรียนรู้แบบ Work Integrated
ร้อยละ
30
Learning/Active Learning
3. ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์
ร้อยละ
10
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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แผนปฏิบัติการ : ส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

4. ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่คงคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์
ร้อยละ
100
บัณฑิตศึกษา
5. จำ�นวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล (ASEAN
หลักสูตร
1
University Network Quality Assurance: AUN QA)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบสาธารณภัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 งานวิจัย/นวัตกรรมของบัณฑิต มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
สาธารณภัย
1. ร้อยละของผู้สำ�เร็จการศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่เน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ
ผู้ด้อยโอกาส และหรือผู้ประสบสาธารณภัย
2. ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้สำ�เร็จการศึกษาที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
3. จำ�นวนของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้สำ�เร็จการศึกษาที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์
ชิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับเครือข่ายทั้งในและหรือต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สำ�นักวิชาบัณฑิตศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยกับเครือข่ายทั้งในและหรือ
ต่างประเทศ
1. จำ�นวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
เครือข่าย
1
2. จำ�นวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรร่วมผลิตข้ามสถาบัน
หลักสูตร
-

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมหาบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มหาบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เรียน
1. จำ�นวนนักศึกษารับเข้าระดับ
1. งานประชาสัมพันธ์
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
การรับสมัครและการสอบ
2. ร้อยละของผู้สมัครตรงตามเกณฑ์ที่ 2. โครงการคัดเลือกผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร คัดเลือก
มหาบัณฑิตแบบวิธีพิเศษเชิงรุก
สถาบันกำ�หนด
3. คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ที่บรรลุ 3. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำ�หรับ 2. งานจัดทำ�แบบประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้
นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้
สำ�เร็จการศึกษา
4. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนา บัณฑิต
นักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (WIL/Active
Learning)
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ (จัด course เรียนภาษาอังกฤษ
ทำ� English Journal club)
6. โครงการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการผลิตบัณฑิต
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แผนปฏิบัติการ : ส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ 7. โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 3. งานจัดทำ�แบบประเมิน
บัณฑิต
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
5. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
8. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
นักศึกษาและบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนา
(common room โครงการสานสัมพันธ์)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
9. โครงการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
6. คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง และบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประสงค์
10. โครงการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย
1. จำ�นวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการ
ที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูง
ดูแลและทำ�วิทยานิพนธ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อย
อายุ ผู้ด้อยโอกาส และหรือผู้ประสบ โอกาส และหรือผู้ประสบสาธารณภัย
สาธารณภัย
12. โครงการจัดตัง้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาชาวิชาการพยาบาลสาธารณภัยหรือสาขาวิชาอื่น
ที่มีความพร้อม (สำ�รวจความเป็นไปได้ แต่งตั้งคณะ
กรรมการจัดทำ�หลักสูตร อบรม/ศึกษาดูงาน สำ�รวจ
stakeholders’ needs จัดทำ�หลักสูตร)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงาน/
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้มี
นวัตกรรมจากการเรียนรู้แบบ
ผลงาน/นวัตกรรมจากการเรียนรูปแบบ Work
Work Integrated Learning/Active Integrated Learning/Active Learning และ
Learning
ตอบสนองความต้องการของสังคมและวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน (โครงการจัดอบรม/ศึกษาดูงาน WIL/Active
Learning แก่อาจารย์และสายสนับสนุน และจัดทำ�
รายวิชาที่สอนแบบ WIL/Active Learning)
3. ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ 14. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์บัณฑิตศึกษา
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของ ด้านวิชาการ การให้คำ�ปรึกษา การทำ�วิจัยและการ
อาจารย์บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา (โครงการสัมมนาเตรียม
ความพร้อมของอาจารย์บัณฑิตศึกษา ด้านการสอน
วิจัย ให้คำ�ปรึกษา และสำ�รวจคุณสมบัติของอาจารย์
บัณฑิตศึกษา maintenance และพัฒนาวิจัย
งานวิชาการ)

-
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
4. ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่
คงคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของ
อาจารย์บัณฑิตศึกษา

โครงการ

-

5. จำ�นวนหลักสูตรได้รับการประกัน
คุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
(ASEAN University Network
Quality Assurance: AUN QA)

งาน
4. งานติดตามคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา
5. งานส่งเสริม สนับสนุน
การทำ�วิจยั และผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์บณ
ั ฑิต
ศึกษาร่วมกับฝ่ายวิจยั และ
บริการวิชาการและศูนย์วจิ ยั
และนวัตกรรม

15. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย
AUN QA (ใช้งบร่วมกับสำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์)
(โครงการจัดอบรม/ศึกษาดูงาน AUN QA
แก่อาจารย์และสายสนับสนุน และจัดทำ� AUN QA
หลักสูตรปริญญาตรีและโทพร้อมการตรวจประเมิน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
สาธารณภัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 งานวิจัย/นวัตกรรมของบัณฑิต มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
สาธารณภัย
1. ร้อยละของผู้สำ�เร็จการศึกษาที่มี
16. โครงการปฐมนิเทศรายวิชาวิทยานิพนธ์แก่
6. งานสนับสนุนทุนในการ
ผลงานตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่เน้นด้าน นักศึกษาโดยเน้นการทำ�วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ทำ�วิทยานิพนธ์ (ให้ทุนทำ�
การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสและหรือผูป้ ระสบสาธารณภัย วิทยานิพนธ์ นำ�เสนอ
หรือผู้ประสบสาธารณภัย
17. โครงการจัดทำ�แผนที่วิจัยของหลักสูตรการ
ผลงาน ประกวด)
7. งานสนับสนุน ส่งเสริม
2. ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมของ พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและหลักสูตรการ
การทำ�วิจัยและนวัตกรรม
ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ พยาบาลเด็ก เพื่อกำ�หนดทิศทางการวิจัยของ
นักศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์โดยเน้นการทำ�วิจัย ของอาจารย์บัณฑิตศึกษา
3. จำ�นวนของงานวิจัย/นวัตกรรมของ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ กับฝ่ายวิจัยและบริการ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่มีการบูรณาการ
หรือผู้ประสบสาธารณภัย
วิชาการและศูนย์วิจัยและ
ข้ามศาสตร์
18. โครงการ research day
นวัตกรรม
19. โครงการ research camp ครั้งที่ 1
20. โครงการ research camp ครั้งที่ 2
21. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำ�
วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
- โครงการอบรมแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน
- โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
- การเขียน อ่านและการอ้างอิง จริยธรรมการ
คัดลอก (plagiarism)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับเครือข่ายทั้งในและหรือต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สำ�นักวิชาบัณฑิตศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยกับเครือข่ายทั้งในและ
หรือต่างประเทศ
1. จำ�นวนเครือข่ายความร่วมมือทาง 22. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
วิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในและหรือต่างประเทศ
2. จำ�นวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็น 23. โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็น
หลักสูตรร่วมผลิตข้ามสถาบัน
หลักสูตรร่วมผลิตข้ามสถาบัน (สำ�รวจ เจรจา MOU
จัดอบรม/ศึกษาดูงาน จัดทำ�หลักสูตร เตรียมความ
พร้อมของอาจารย์และสายสนับสนุน)

การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล
และสภาสถาบัน ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ�ำนวน 6 คน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในการบริหารจัดการเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และก�ำกับดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

ปฐมนิ เ ทศและเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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ผลการด�
ผลการด�ำเนิำเนินนงาน
งาน
ส�ำนักงานสถาบัน ปีงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์
“สนับสนุนพันธกิจของสถาบันได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นน�ำระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้น�ำด้านวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อสังคม”

พันธกิจ
“พัฒนางานและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของสถาบัน
โดยครอบคลุมด้านการคลังและทรัพย์สิน การวิจัยและบริการวิชาการ การบริการการศึกษา การบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา”
ปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2562
2563
2564
แผน
ผล
แผน
แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพลักษณะ STIN

2565
แผน

เป้าประสงค์ 1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของนักศึกษา

คะแนน

4.00

3.76

4.00

4.00

4.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งอำ�นวยความสะดวกทื่เอื้อต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน
และการพักอาศัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สถาบันมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการดำ�รงชีวิตแบบพอเพียง
1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน

คะแนน

3.80

3.59

4.00

4.20

4.50

2. จำ�นวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมสีเขียว

กิจกรรม/
โครงการ

1

4

1

2

2
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ปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2562
2563
2564
แผน
ผล
แผน
แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันและประชาสัมพันธ์เชิงรุก

2565
แผน

เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันมีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการสร้างภาพลักษณ์
1. จำ�นวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับสถาบันผ่านสื่อสาธารณะ

คน

2. จำ�นวนครั้งของการสื่อสารสาธารณะที่
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบัน

ครั้ง

100,000 1,734,620 500,000 500,000 500,000
100

454

120

150

200

4.00

4.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1. คะแนนเฉลีย่ ต่อความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาทีม่ ตี อ่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คะแนน

4.00

3.49

4.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 5.1 สถาบันมีระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. จำ�นวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่ยื่นขอประเมินผลงานสู่ระดับที่สูงขึ้น

คน

-

-

1

2

3

2. จำ�นวนบุคลากรฉายแววทีไ่ ด้รบั การพัฒนา

คน

-

-

-

1

2

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรต่อการบริการของหน่วยงาน
สนับสนุน

คะแนน

4.00

3.78

4.00

4.00

4.00

4. จำ�นวนการให้บริการแบบ One Stop
Service

งาน

1

1

1

1

1

5. จำ�นวนงานบริการของหน่วยงานที่ลด
ระยะเวลาการให้บริการปรับหรือลดขั้นตอน
หรือลดการใช้เอกสาร

งาน

4

9

4

4

4
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แผนปฏิบัติการส�ำนักงานสถาบัน ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพลักษณะ STIN
เป้าประสงค์ 1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของนักศึกษา

1. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN
ของนักศึกษา
-ชุดหุ่นฝึกจำ�ลองสถานการณ์ช่วย
ฟื้นคืนชีพชั้นสูง
-ชุดระบบ Smart Classroom
-ชุดครุภัณฑ์ประจำ�ห้องสมุด
-ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ
ดิจิตอล Digital Signage

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน
และการพักอาศัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สถาบันมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการดำ�รงชีวิตแบบพอเพียง
1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน

-

1. งานบริหารจัดการอาคาร
สถาบัน

2. จำ�นวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมสีเขียว

-

2. งานสถาบันสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันมีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการสร้างภาพลักษณ์
1. จำ�นวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับสถาบันผ่านสื่อสาธารณะ
2. จำ�นวนครั้งของการสื่อสารสาธารณะที่
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบัน
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

โครงการ

งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1. คะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจของ
3. โครงการจัดทำ�แผนแม่บท
บุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน
สารสนเทศ
การพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

3. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 5.1 สถาบันมีระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. จำ�นวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ 4. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้า
ยื่นขอประเมินผลงานสู่ระดับที่สูงขึ้น
ตามสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน (Career Path)

4. งานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสถาบัน

2. จำ�นวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา 5. โครงการจัดทำ�ระบบ talent
management ของสถาบัน
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและ 6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
บุคลากรต่อการบริการของหน่วยงานสนับสนุน บริการสายสนับสนุนด้านนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี
4. จำ�นวนการให้บริการแบบ One Stop
Service

-

5. จำ�นวนงานบริการของหน่วยงานที่ลดระยะ
เวลาการให้บริการปรับหรือลดขั้นตอนหรือลด
การใช้เอกสาร
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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 รวมทั้งผู้มีอุปการคุณของสถาบันในโอกาสต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันคล้ายวันเกิด วันขึ้นปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ การแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการเชิดชูในโอกาสต่างๆ การสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลสภากาชาดไทยในการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าประจ�ำปี และส่งเสริมให้ศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมชมสถาบัน
และจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน

กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ได้ด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. กิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยสถาบัน ได้แก่

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่า การแสดงกตัญญุตาคารวะอดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส
รวมทั้งผู้มีอุปการคุณของสถาบันในโอกาสต่างๆ อาทิเช่น วันขึ้นปีใหม่ วันคล้ายวันเกิด เป็นต้น

งานปัจฉิมนิเทศผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
มีศิษย์เก่าจ�ำนวน 3 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานส�ำหรับพยาบาลใหม่และให้ความรู้แก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาในเรื่อง “ทักษะการท�ำงานอย่างมีความสุข : การพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพ” โดย
นางขนิษฐา ศรีปน่ิ แก้ว ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุน่ 91 และ นายธานินทร์ ล้วนรัตน์ ศิษย์เก่าพยาบาล
สภากาชาดไทย รุ่น 101 เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์ สภากาชาดไทย โดย นางพิบูลพรรณ ชัยจันทร์ ศิษย์เก่า
พยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 55
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กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การบริ จ าคโลหิ ต วั น ที่ 27 - 28
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยนางวลาพร
พัฒนาพงศ์ศักดิ์ ศิษย์เก่าพยาบาล
สภากาชาดไทย รุ่นที่ 76

กิ จ กรรมอบรม เรื่ อ ง เทคนิ ค
การสือ่ สาร เข้าใจตน เข้าใจคน ชนะใจ
ทุกคน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
โดยนางอัญชลี แสงชาญชัย ศิษย์เก่า
พยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 73

ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการพยาบาล ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย เข้าร่วมตักบาตรในพิธีไหว้ครู
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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กราบขอพรปีใหม่ ผู้มีอุปการคุณ และอาจารย์อาวุโส
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2. กิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยสถาบัน และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ ได้แก่

รดน�้ำขอพรศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานชุมนุมศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคัดเลือกผู้น�ำเชียร์ที่ได้ด�ำเนินการทุกปี โดยมีศิษย์เก่าที่เป็นอดีตผู้น�ำเชียร์ของ
สถาบันหลายรุ่นเข้ามาร่วมคัดเลือกผู้น�ำเชียร์ ในปีการศึกษา 2562
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการการศึกษา ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบัน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานต่างๆ ของสถาบัน ภายใต้โครงการในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

1. โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน

มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางและระบบ
เครือข่ายไร้สาย บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และอาคารพระบรมคุณ เพื่อให้ระบบ
เครือข่ายของสถาบันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงปลอดภัย

2. โครงการระบบเครือข่ายอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

มีการจัดท�ำห้อง Data Center การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง เพื่อให้สถาบันสามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
ผูใ้ ช้บริการได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว รองรับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับอนาคต

สถาบันได้ดำ� เนินการพัฒนาระบบบริหารงานบริการการศึกษา และระบบบริหารงานและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้มปี ระสิทธิภาพ มีการเชือ่ มโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบัน
สู่การปฏิบัติงาน การวางแผน และการติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
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ด้านบรรณสารสนเทศ
และศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง
ห้องสมุด เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. มีทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท ทั้งเป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีงบประมาณ 2562
มีจ�ำนวนหนังสือทั้งสิ้น 53,171 เล่ม วารสารภาษาไทยทางด้านวิชาชีพที่บอกรับอย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน 20
รายชือ่ และวารสารวิชาการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั อภินนั ทนาการ จ�ำนวน 39 รายชือ่ วารสารภาษาต่างประเทศ
ทางด้านวิชาชีพที่บอกรับอย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน 9 รายชื่อ และฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ จ�ำนวน 7 ฐาน
ได้แก่ ฐานข้อมูล Proquest Nursing & Allied Health Source, CINAHL, ClinicalKey for Nursing,
McGraw-Hill eBook Library, Proquest Ebook Central, Gale Virtual Reference Library, eBook และ
ฐานข้อมูล Ookbee e-book
มีการด�ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
พยาบาล ได้แก่
1) การแนะน�ำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล
2) การจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลออนไลน์/เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3) การอบรมและให้ค�ำปรึกษาในการเขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA 6th
4) การแนะน�ำแหล่งสารสนเทศเพื่อการวิจัยให้กับคณาจารย์ตามสาขาวิชา
5) การแนะน�ำการจัดการบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNote ให้กับคณาจารย์ตามสาขาวิชา
6) กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด Book Fair@STIN Library
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การแนะน�ำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การแนะน�ำการใช้หอ้ งสมุดและการสืบค้นข้อมูลให้กบั นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1 วันที่ 9 และ
16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลออนไลน์และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-2 วันที่ 23, 28 พฤษภาคม และวันที่ 18, 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
94

STIN : ANNUAL REPORT 2019

ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักงานสถาบัน

การอบรมและให้ค�ำปรึกษาในการเขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA 6th วันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2562

การแนะน�ำแหล่งสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการจัดการบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม
EndNote ให้กับคณาจารย์ตามสาขาวิชา

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด Book Fair@STIN Library วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2562
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ศูนย์พฒ
ั นาภาษาด้วยตนเอง (Self Access Language Learning Center) เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทางด้านภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้อาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรของสถาบัน ได้มโี อกาสพัฒนา
ตนเองทางด้านภาษาอังกฤษทั้งทักษะการอ่าน การฟัง และการพูด โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 20.00 น. ปัจจุบันมีหนังสือเพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 991 เล่ม หนังสือพิมพ์
2 รายชื่อ ภาพยนตร์ จ�ำนวน 354 ชื่อเรื่อง รวมทั้งบทเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ CD, VCD และ DVD
จ�ำนวน 276 ชื่อเรื่อง และมีฐานข้อมูลส�ำหรับฝึกทักษะทางด้านภาษา Gale Lingo

กิจกรรมแนะน�ำการใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo ให้กับบุคลากรสถาบัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการน�ำระบบ RFID Technology มาใช้ในการให้บริการ จัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สำ� หรับห้องประชุมกลุม่ ย่อย และการจัดท�ำฝาประกบชัน้ หนังสือแบบอะคริลกิ เพือ่ รองรับการให้บริการ
ในรูปแบบใหม่ในห้องสมุดอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
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ต้ อ นรั บ ส� ำ นั ก การแพทย์ กรุ ง เทพมหานคร ศึ ก ษาดู ง านการใช้ ง านโปรแกรมห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
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ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนือ่ งให้แก่บคุ ลากรและนักศึกษา เพือ่ ปลูกฝังและกระตุน้ จิตส�ำนึกในการคงไว้ซงึ่ สิง่ ดีงาม และมีคณ
ุ ค่า
ความเป็นไทย ตลอดจนจรรโลงจิตใจของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

1. การด�ำเนินงานโดยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้แก่

พิธีสวมหมวก กิจกรรมงานวันก�ำเนิดสถาบัน พิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มสถาบัน วันกตัญญู พิธีถวาย
เทียนพรรษา กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมดนตรีไทย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นต้น

พิธสี วมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจ�ำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ โดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
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กิจกรรมงานวันก�ำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (105 ปีวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย) ในวั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562 โดยมี ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินทรงบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันก�ำเนิดสถาบัน โดยมี
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา
รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ต่อ
จากนั้นนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบ�ำเพ็ญกุศล เนื่องในงานครบรอบวัน
ก�ำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เพื่อน้อม
ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์
สุขุมขัติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ รวมทั้งอดีตอาจารย์และ
ผู้มีอุปการคุณต่อสถาบันที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำปี 2561
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นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธมี อบรางวัลบุคลากรดีเด่นสถาบันประจ�ำ
ปี 2561 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ในงานวันเกิดสถาบัน เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มสถาบันแก่
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

พิธีรดน�้ำขอพร เนื่องในวันกตัญญู โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
ในพิธี มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้ารดน�้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่
10 เมษายน พ.ศ. 2562
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พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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2. การด� ำ เนิ น งานโดยสโมสรนั ก ศึ ก ษา สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า
สภากาชาดไทย ได้แก่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ พิธีไหว้ครู การรับน้องใหม่สายใยสวีแด

เป็นต้น

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น�ำโดยคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร
สถาบัน และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

102 STIN : ANNUAL REPORT 2019

ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักงานสถาบัน

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่ อ วั น ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วรุ ณ ยุ พ า รอยกุ ล เจริ ญ อธิ ก ารบดี
เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน และนักศึกษา

พิธไี หว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ
กมลาศน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำ� บุญตักบาตร ท�ำวัตรเช้า
และเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ณ โถงปฏิสัมพันธ์อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา และ
หลังจากนั้นมีพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลการศึกษา รางวัลพิเศษ เกียรติบัตร และทุนอุดหนุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาพยาบาล ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการธ�ำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
ด�ำรงความเป็นไทย และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจต่อศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของสถาบัน
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พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องกระโปรงแดง “รับน้องใหม่สายใยสวีแด” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรม เพือ่ พัฒนานักศึกษา ให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะของ
พยาบาลสภากาชาดไทย ดังนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดี
มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่
1 2 3 4

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา STIN



2) โครงการพิธีสวมหมวก STIN
3) โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา
4) โครงการวันกตัญญู
5) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำ�เร็จการศึกษา STIN


   
   


6) กิจกรรมประชาธิปไตยหัวใจธรรมะ



7) โครงการปฏิบัติธรรมนำ�พาสุข




 

8) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต
9) โครงการ STIN ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

   

10) กิจกรรมท�ำน�้ำยาอเนกประสงค์พลัง 2 บวก



11) โครงการ 2 คน 2 วัย ใส่ใจดูแล

 

12) โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่การอนุรักษ์สัตว์นำ�ชายฝั่งทะเลสมุทรสาคร

 

13) กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “ศึกษาเรียนรู้ตามรอยเท้าของพ่อ”



14) โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสาร เข้าใจตน เข้าใจคน ชนะใจทุกคน



15) กิจกรรมงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่
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ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรม เพือ่ พัฒนานักศึกษา ให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะของ
พยาบาลสภากาชาดไทย ดังนี้

โครงการสัมมนาเยาวชนก้าวหน้า มีการดำ�เนินงาน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 จัดสัมมนาให้แก่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศึกษา เพือ่ พัฒนาแนวคิดและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรส�ำหรับการด�ำเนิน
งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร
และเรือนไม้ชายคลองรีสอร์ท อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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ระยะที่ 2 จัดสัมมนาให้แก่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการบริหาร

สโมสรนักศึกษา เพือ่ พัฒนาแนวคิดและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรในการด�ำเนินงานกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษาที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา มีดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่จัด

1. โครงการสุขภาพดีด้วยกีฬา
- กิจกรรมกาวน์เกมส์
- ชมรมขยับกาย สบายชีวี วิถีพุทธ
- ชมรมศิลปะป้องกันตัว
- ชมรมกีฬา
- กิจกรรม Shoot out tournament
2. โครงการกาชาดร่วมใจ สร้างอนาคตสดใสเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่
3. โครงการ STIN ทบทวนความรู้จากพี่สู่น้อง
4. โครงการ English for life
5. โครงการเครือข่ายอาสาพัฒนา
- ค่ายอนามัยชุมชน
- ร่วมกิจกรรมมูลนิธพิ ลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- ร่วมกิจกรรมโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
- ร่วมกิจกรรมกับชมรมนักศึกษาพยาบาล
แห่งประเทศไทย
- กิจกรรมอาสาพัฒนาเพื่อการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย
- กิจกรรมนักศึกษาพยาบาล นิสิตแพทย์
รวมใจปันรักเพื่อแม่
6. โครงการธำ�รงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ดำ�รงความเป็นไทย
- กิจกรรมพิธีไหว้ครู

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

มิถุนายน 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562
มิถุนายน 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562
มิถุนายน 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562
มิถุนายน 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562
วันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2562
สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

60
30
30
200
60
992

สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

167
209

สิงหาคม พ.ศ. 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562
สิงหาคม พ.ศ. 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562
สิงหาคม พ.ศ. 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562

80
80
80

สิงหาคม พ.ศ. 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562

80

สิงหาคม พ.ศ. 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562

80

สิงหาคม พ.ศ. 2562

80

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
810
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการ STIN can see your voice
8. โครงการสานสัมพันธ์ พัฒนาทักษะ
เปิดประสบการณ์นักพูด
9. โครงการ STIN อาสาปันสุข

วันที่จัด
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ตุลาคม พ.ศ. 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

269
115

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 30 มีนาคม
พ.ศ. 2562
10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ ครั้งที่ 1 : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
งานสโมสรนักศึกษา
ครั้งที่ 2 : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

100

11.
12.
13.
14.
15.

วันที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ. 2562
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

723
463
197
810

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

200

โครงการ STIN รวมพลังประชาธิปไตย
โครงการสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย
โครงการ STIN อบอุ่นด้วยรัก (Goodbye Senior)
โครงการรับน้องสายใยสวีแด
โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
15.1 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมพิ ลราชวรางกูร กิตสิ ริ สิ มบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร
- กิจกรรม STIN รวมใจจุดเทียนชัยถวายพระพร

15.3 กิจกรรมวันแม่
- ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โถงตึก
เฉลิมพระเกียรติฯ
- กิจกรรมนักศึกษาพยาบาล นิสิตแพทย์
รวมใจปันรักเพื่อแม่ ณ อาคาร อปร.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
15.4 ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องใน
วันปิยมหาราช
16. โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ชุมชนพร้อมรับ
สาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพ
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วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

37

250

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สัปดาห์ที่ 1 – 2 ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

250

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

40

วันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

179

ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักงานสถาบัน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์ เมื่อวันที่ 8 - 27 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2562
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โดยสโมสรนั ก ศึ ก ษาได้ จั ด โครงการค่ า ยสานฝั น สู ่
พยาบาลสภากาชาดไทย ครัง้ ที่ 6 เมือ่ วันที่ 6 เมษายน
พ.ศ. 2562 โดยมี นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่
4 - 6 จ�ำนวน 463 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีกจิ กรรม
เช่น กิจกรรมแนะน�ำสถาบัน กิจกรรมแนะแนวการ
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ
พยาบาล กิจกรรมเรียนรู้หอผู้ป่วย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้น

กิจกรรม English festival เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรมประชาธิปไตยหัวใจธรรมะ ให้กับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองเตยวิทยา
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง การท�ำ งาน
เป็นทีม การยอมรับความคิดเห็นส่วนมาก ส่งเสริม
การมีจิตอาสา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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โครงการปฏิบัติธรรมนำ�พาสุข วันที่ 21 และ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วัดปทุมวนาราม

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวันที่
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการ STIN ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 27 และ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และกิจกรรม
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม - เดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
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กิจกรรมท�ำน�้ำยาอเนกประสงค์พลัง 2 บวก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการ 2 คน 2 วัย ใส่ใจดูแล ให้กบั ผูส้ งู อายุ ณ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุบา้ นบางแค
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้กับเด็กพิการทางพัฒนาการและสติปัญญา รวมทั้งเด็กพิการทางด้าน
ร่างกาย ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการปลูกป่าชายเลนเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีก่ ารอนุรกั ษ์สตั ว์นำ�้ ชายฝัง่ ทะเลสมุทรสาคร ณ ศูนย์การอนุรกั ษ์
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมหาชัย ฝัง่ ตะวันออก ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักงานสถาบัน

กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 “ศึกษาเรียนรู้ตามรอยเท้าของพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคกลาง
ต�ำบลคลองนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการสื่อสาร เข้าใจตน เข้าใจคน ชนะใจทุกคน วันศุกร์ที่ 16
สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม Freshmen day ประจ�ำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักงานสถาบัน

กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพือ่ การอนุรกั ษ์และการเผยแพร่” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม
กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมให้นกั ศึกษาเครือข่าย 8 สถาบัน และร่วมสืบสานงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กิจกรรมอบรมการสร้างจิตอาสา ฉันคือ ฮีโร่ (I AM HERO) โดยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธคิ รอบครัวพอเพียง จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ความรูเ้ รือ่ งวิธที ำ� CPR
ที่ถูกต้อง และทักษะการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 6 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6

วันเสาร์ที่
วันเสาร์ที่
วันเสาร์ที่
วันเสาร์ที่
วันเสาร์ที่
วันเสาร์ที่

3 สิงหาคม
17 สิงหาคม
24 สิงหาคม
31 สิงหาคม
2 พฤศจิกายน
9 พฤศจิกายน
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พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

ณ โรงเรียนปทุมคงคา
ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ณ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ณ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางเขน

ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักงานสถาบัน

ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด�ำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
โดยทีผ่ รู้ บั จ้างได้สง่ งานส�ำเร็จครบถ้วนตามสัญญาเมือ่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนิน
การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน และพบว่าภายในอาคารต้องเก็บ
รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยบางส่วน สถาบันได้ประชุมกับผู้ออกแบบและประธานคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง เพื่อด�ำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาเดียวกับการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภาพอาคารในปัจจุบัน
รายงานประจำ�ปี 2562 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 115

ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักงานสถาบัน

ห้องพักนักศึกษา

ห้องพักอาจารย์
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ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักงานสถาบัน

ห้องสมุด

ชั้น 1

ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ชั้น 5

ห้องเรียน

ชั้น 7
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ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักงานสถาบัน

สวนหย่อม
ชั้น 8

ห้องบัณฑิตศึกษา
ชั้น 9
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ผลการด�ำเนินงาน : ส�ำนักงานสถาบัน

หลังคาชั้นบนสุด

ห้อง CHILLER PLANT

ห้อง GENERATOR

สนามกีฬา
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ผลการด�
ผลการด�ำเนิำเนินนงาน
งาน
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์
“สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นผูน้ ำ� ด้านการวิจยั และนวัตกรรมทางการพยาบาล
ที่โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย มีการน�ำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงาน
วิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของสังคมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์
ของสถาบัน จนเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ”

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร
2. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นที่พึ่งของสังคมด้านสุขภาพ
3. ส่งเสริมการนำ�ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้จากการพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
2563 2564
แผน ผล แผน แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
1
14
1
1
1.1 จำ�นวนโจทย์วิจัย/นวัตกรรมแบบบูรณาการ/ โครงการ
ข้ามศาสตร์ที่ตอบโจทย์สถาบัน/ระดับชาติ/
ระดับภูมภิ าค/ระดับโลก และมี Impact ต่อสังคม
โครงการ
18
22
20
22
1.2 จำ�นวนโครงการวิจัย/การพัฒนานวัตกรรม
ชิ้นใหม่ที่ได้รับสนับสนุนทุนจากภายใน/ภายนอก
สถาบัน
1.3 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่นำ�ไปใช้
ร้อยละ
12
2.84
12
17
ประโยชน์ต่อจำ�นวนอาจารย์ประจำ�
1.4 จำ�นวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนำ�
คน
200
200
300
400
ผลการวิจัยไปใช้
≥50,000 71,434.51 ≥50,000 ≥50,000
บาท
1.5 จำ�นวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
จากภายในประเทศและต่างประเทศต่อ
อาจารย์ประจำ� ≥50,000 บาท
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2565
แผน
2
24
20
500
≥50,000
บาท

ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
2563 2564
แผน ผล แผน แผน

2565
แผน

ครั้ง
1
1
1
1
1.6 จำ�นวนครั้งการจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือจัดเวทีเผยแพร่ความรู้
โดยมุ่งเน้นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
1.7 จำ�นวนผลงานวิจยั /นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์
ชิ้นงาน
1
1
1
1
ทีย่ น่ื จดสิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร หรือลิขสิทธิ์
1.8 จำ�นวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่นำ�ไปใช้
ชิ้นงาน
1
1
1
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.9 จำ�นวนผลงานนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับชาติ
ชิ้นงาน
1
1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1
1
2
2.1 จำ�นวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบ ผลงานวิจัย/
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ นวัตกรรม
สาธารณภัย
2.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือ
ร้อยละ
30
22.70
30
30
30
เผยแพร่ต่อจำ�นวนอาจารย์ประจำ�
อ้างอิง
0.1
0.11
0.2
0.3
0.4
2.3 จำ�นวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงาน
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ (Citation paper) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI
2.4 จำ�นวนครั้งการจัดค่าย/จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
ครั้ง
2
3
2
2
2
การเพื่อเขียนโครงร่างการวิจัยให้มีคุณภาพ
2.5 จำ�นวนครั้งการจัดอบรมให้ความรู้
ครั้ง
1
1
1
1
1
ด้านการขอจริยธรรม
คน
1
1
2
3
4
2.6 จำ�นวนอาจารย์ที่ได้ไปนำ�เสนอผลงานวิจัย
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
2.7 จำ�นวนศูนย์วจิ ยั /ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจยั
ศูนย์
1
2
3
ทางการพยาบาล ตามความเชีย่ วชาญของอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
ระบบ eRM มีระบบ เริ่มทำ� มีระบบ มีระบบ มีระบบ
3.1 มีระบบบริหารจัดการด้านงานวิจัยและ
ใช้งาน ระบบ ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้
นวัตกรรม โดยใช้ระบบ Electronic Research
จริง
จริง
จริง
ได้จริง eRM
Management (eRM)
วันที่
11 ก.ค.
2562
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ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ปีงบประมาณ
2562
2563 2564
แผน ผล แผน แผน

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.2 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ≥ 3.5
ในปีแรก สามปีถัด ≥3.95

คะแนน

≥ 3.5

4.03

3.3 จำ�นวนครั้งการจัดอบรมทางการบริหาร
จัดการงานวิจยั /นวัตกรรม ให้กบั เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ

ครั้ง

1

2

2565
แผน

≥ 3.95 ≥ 3.95 ≥ 3.95

2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรม
4.2 จำ�นวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกิดจากเครือ
ผลงานวิจัย/
2
6
4
ข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นวัตกรรม
4.1 จำ�นวนเครือข่ายงานวิจยั /นวัตกรรมกับหน่วย
เครือข่าย
1
7
2
งานภายนอกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
4.3 จำ�นวนโครงการวิจยั /นวัตกรรมแบบสหสาขา/
โครงการ
1
12
1
ข้ามศาสตร์เพือ่ มุง่ เป้าหมายการนำ�ไปใช้ประโยชน์

2

2

6

8

3

4

1

2

แผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
โครงการ
งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
1. งานจริยธรรมการวิจัย
1. โครงการพัฒนางาน
1.1 จำ�นวนโจทย์วิจัย/นวัตกรรมแบบบูรณาการ/ข้าม
งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ
วิจัยนวัตกรรมหรืองาน
ศาสตร์ที่ตอบโจทย์สถาบัน/ระดับชาติ/ระดับภูมิภาค/
สร้างสรรค์แบบบูรณาการ ในเวทีระดับนานาชาติ
ระดับโลก และมี Impact ต่อสังคม
1.2 จำ�นวนโครงการ วิจัย/การพัฒนานวัตกรรมชิ้นใหม่ที่ได้ งานวิจัยข้ามศาสตร์
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
รับสนับสนุนทุนจากภายใน/ภายนอกสถาบัน
ด้านสังคม ชุมชน
1.3 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อ
จำ�นวนอาจารย์ประจำ�
2. โครงการตลาดนัดวิจัย
1.4 จำ�นวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ นวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง
1.5 จำ�นวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรม จากภายใน
3. โครงการพัฒนาระบบ
ประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ� ≥50,000 บาท
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
1.6 จำ�นวนครั้งการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ/
ปัญญา
นานาชาติ หรือจัดเวทีเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นด้านงาน
วิจัยและนวัตกรรม
4. โครงการนวัตกรรม
1.7 จำ�นวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด ติดดาว
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
1.8 จำ�นวนผลงานนวัตกรรมใหม่ทน่ี ำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.9 จำ�นวนผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.1 จำ�นวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบด้านการ 5. โครงการพัฒนางาน
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
วิจัยนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์แบบบูรณาการ
2.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ
งานวิจัยข้ามศาสตร์ เพื่อ
จำ�นวนอาจารย์ประจำ�
สร้างความเข้มแข็งด้าน
2.3 จำ�นวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ได้รับ
สังคม ชุมชน
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (Citation
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI
และเผยแพร่ผลงาน
2.4 จำ�นวนครั้งการจัดค่าย/จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วิจัย นวัตกรรม หรืองาน
เขียนโครงร่างการวิจัยให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์ (อาจารย์)
2.5 จำ�นวนครั้งการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการขอจริยธรรม
7. โครงการคลินิกวิจัย
2.6 จำ�นวนอาจารย์ที่ได้ไปนำ�เสนอผลงานวิจัยด้านงานวิจัย
8. โครงการตลาดนัดวิจัย
และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.7 จำ�นวนศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยทางการ นวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง

งาน

-

พยาบาล ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์

9. โครงการพัฒนางานวิจัย
สูค่ วามเป็นเลิศตามวิสยั ทัศน์
ของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
3.1 มีระบบบริหารจัดการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โดย 10. โครงการอบรมการใช้
ใช้ระบบ Electronic Research Management (eRM)
eRM (electronic
3.2 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบการบริหาร Research Management
11. โครงการพัฒนา
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ≥ 3.5 ในปีแรก สามปีถัด
ศักยภาพและเผยแพร่ผล
≥3.95
งานวิจัย นวัตกรรม หรือ
3.3 จำ�นวนครั้งการจัดอบรมทางการบริหารจัดการงาน
งานสร้างสรรค์ (เจ้าหน้าที่)
วิจัย/นวัตกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรม
4.1 จำ�นวนเครือข่ายงานวิจัย/นวัตกรรมกับหน่วยงาน
12. โครงการพัฒนางาน 2. งานแสวงหาเครือข่าย
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความร่วมมือเพื่องานวิจัย
วิจัยนวัตกรรมหรืองาน
4.2 จำ�นวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วม สร้างสรรค์แบบบูรณาการ นวัตกรรม
งานวิจัยข้ามศาสตร์ เพื่อ
มือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สร้างความเข้มแข็งด้าน
4.3 จำ�นวนโครงการวิจัย/นวัตกรรมแบบสหสาขา/ข้าม
สังคม ชุมชน
ศาสตร์เพื่อมุ่งเป้าหมายการนำ�ไปใช้ประโยชน์
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การวิจยั เปน พันธกิจหลักดา นหนึง่ ของสถาบัน ควบคูไ ปกับพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต โดยเปนฐานในการ
เรียนการสอน การสรา งองคค วามรู/ บุกเบิกความรู ใหม ประยุกต พัฒนา และปรับเปลีย่ น เพือ่ พัฒนาสังคมไทย
ไปสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนในประชาคมโลก สถาบันตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิจัยมาโดยตลอด
จึงสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์ความรูโ้ ดยการพัฒนางานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง และสนับสนุนการตีพมิ พ์เผยแพร่
บทความวิจัย ตลอดจนการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 2 เรื่อง มีดังนี้
ลำ�ดับ
1 Bussarin

2

นักวิจัย

ชื่อเรื่อง

วารสาร

Wanapa
Somporn

Lhimsoonthon*
Sritanyarat
Rungrengkolkit

Development of Care Services for
Older People with Dementia in
a Primary Care Setting

Pacific Rim Int J Nurs Res.
2019 ; 23(3) : 214-227

Arbkhanok
Patcharaporn
Kwanjai
Ann
Sutham

Tongtham*
Kerdmongkol
Amnatsatsue
Jirapongsuwan
Nanthamongkolchai

Flood Preparedness behavior
Southeast Asian
among older people with chronic J TropMed Public Health
diseases in a flood prone area of 2019 ; 50 (4) 786-792.
Thailand

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 12 เรื่อง มีดังนี้
ลำ�ดับ
นักวิจัย
1
ศิริพรรณ ภมรพล*
จารุณี
นุ่มพูล*

ชื่อเรื่อง
วารสาร
ปัจจัยทำ�นายอาการท้องผูกในผู้ป่วยวิกฤต วารสารสภาการพยาบาล ปีท่ี 34
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2562
หน้า 88-103

2

กิตติกร
มลธิรา
ภัทรสิริ
นิภา

นิลมานัต
อุดชุมพิสัย*
พจมานพงศ์
นิยมไทย

การดูแลแบบประคับประคองอย่าง
ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านในบริบท
ภาคใต้

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34
ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2562
หน้า 76-93

3

วิไลพร
นิตยา

สิงหถนัดกิจ*
สมบัติแก้ว

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีท่ี 12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562
หน้า 177-193

4

ฉัตรกมล
ประภาพร

ประจวบลาภ* ปัจจัยทำ�นายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอก
จินันทุยา*
สมองชนิดปฐมภูมิหลังได้รับการผ่าตัด

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีท่ี 12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562
หน้า 194-214

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ลำ�ดับ
นักวิจัย
5 พรพิมล
อาภาสสกุล*
อุษา
วงศ์พินิจ*

ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ชื่อเรื่อง
ผลของการใช้ “ชุดส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่” ต่อความสามารถในการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ของสตรีหลังคลอด

วารสาร
วารสารพยาบาลทหารบก
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
พ.ค.-ส.ค. 2562 หน้า 102-111

6

สุนีย์
วรรณา
ฉวีวรรณ
วิมลนันท์

กลีบปาน*
พาหุวัฒนกร
อยู่สำ�ราญ
พุฒิวณิชพงศ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการเลี้ยง วารสารพยาบาลทหารบก
ดูบุตรในมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
พ.ค.-ส.ค. 2562 หน้า 140-149

7

เฉลิมขวัญ
ธัญลักษณ์
พนิดา

พวงสวัสดิ์
บรรลิขิตกุล
ศรีคชินทร์*

ประสิทธิผลของรูปแบบการพยาบาลแบบ วารสารพยาบาลศาสตร์และ
องค์รวม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สุขภาพ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2
ในผู้ป่วยโรคลมชัก
เม.ย.-มิ.ย. 2562 หน้า 96-102

8

จุฑามาศ
ทัศนา
พัชรินทร์

ทองประดับ*
ทวีคูณ
นินทจันทร์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟซบุ๊กกับ
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะ
ซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

กฤวิสรา
อภิชัย
เต็มดวง

ธนเพิ่มพร
การจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิง
อังสพัทธ์
ชั่วคราวสำ�หรับสภากาชาดไทย
บุญเปี่ยมศักดิ์*

10

นันทิยา
ศรินรัตน์

แสงทรงฤทธิ์*
วัฒนธรนันท์*

11

จิราวรรณ
ชญาภรณ์
อดิศักดิ์

กล่อมเมฆ
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้
วารสารพยาบาลทหารบก
ตีวารี*
ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้
ปีท่ี 20 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2562
ผลิตผลการพิมพ์ ความสามารถและพฤติกรรมการดูแล
หน้า 363-372
ความปลอดภัยของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียน
ที่ยากจนและมีความขาดแคลนแบบ
พหุปัจจัย

12

สมพิศ
พรทิพย์
โบว์ชมพู

ใยสุ่น*
ชีวะพัฒน์*
บุตรแสงดี*

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีท่ี 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562
หน้า 116-133
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีท่ี 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562
หน้า 208-221

ปัจจัยทำ�นายผลการสอบความรู้เพื่อขอรับ วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
ปีท่ี 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562
พยาบาลและการผดุงครรภ์ของบัณฑิต
หน้า 235-251
พยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2560

รูปแบบการพัฒนาการกำ�กับตนเองใน
วารสารพยาบาลทหารบก
การฝึกทักษะปฏิบัติก่อนการเรียนรายวิชา ปีท่ี 20 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2562
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการ
หน้า 133-143
ผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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สถาบันสนับสนุนทุนการวิจัยและส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกรวมทั้งสนับสนุนทุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้
1. ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน จ�ำนวน 4 โครงการ
ลำ�ดับ
ผู้วิจัย
1
ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์*
นันทิยา
แสงทรงฤทธิ์*

โครงการวิจัย
ปัจจัยทำ�นายผลการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของ
บัณฑิตพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

จำ�นวนเงิน
24,000.00 บาท

2

ศรารินทร์
ดวงกมล

พิทธยะพงษ์*
วัตราดุลย์*

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ข้อมูล
เชิงประจักษ์ของพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

25,510.00 บาท

3

มลธิรา
นันทิยา

อุดชุมพิสัย*
แสงทรงฤทธิ์*

ความพร้อมในการเป็นผู้ดูแล และแนวทางพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทาง
อายุรกรรม : การศึกษาแบบผสานวิธี

90,000.00 บาท

4

ศุทธิจิต
นันทิยา
ลิขิต

ภูมิวัฒนะ*
แสงทรงฤทธิ์*
ปรียานนท์

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเลือกอุปกรณ์การให้การ
200,000.00 บาท
พยาบาลในโทรศัพท์มือถือ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุของ
นักศึกษาพยาบาล
*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

2. ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน จ�ำนวน 17 โครงการ
ลำ�ดับ

ผู้วิจัย

โครงการวิจัย

จำ�นวนเงิน

1

จิราวรรณ
ชญาภรณ์

กล่อมเมฆ
ตีวารี*

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการดูแลเด็ก
อย่างปลอดภัยต่อการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลเด็ก
ในการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กของครอบครัวเด็ก
ยากจนและมีความขาดแคลนแบบพหุปัจจัย

43,350.00 บาท

2

ฉัตรกมล
ดวงกมล

ประจวบลาภ*
วัตราดุลย์*

ปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
ในหญิงวัยหมดประจำ�เดือน

95,000.00 บาท

3

อาบกนก
สุขุมา

ทองแถม*
ฐิติพลธำ�รง*

ประสบการณ์ของเครือข่ายทางสังคมในการช่วยเหลือ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยในอำ�เภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ศึกษาคุณภาพชีวติ

171,800.00 บาท

4

นภาพร
มลธิรา

พีรกวี*
อุดชุมพิสัย*

การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตช่วงเปลี่ยนผ่านการดูแลจากการช่วยชีวิต
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสู่ระยะท้ายของชีวิต

87,000.00 บาท
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ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผลการด�ำเนินงาน : ด้านการวิจยั และนวัตกรรม
ลำ�ดับ

ผู้วิจัย

โครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการดูแลอย่างมีส่วนร่วมสำ�หรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน (delirium)
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

จำ�นวนเงิน

5

รสสุคนธ์
บุหงา
เกศรินทร์

วาริทสกุล*
ตโนภาส*
ศรีสง่า*

448,000.00 บาท

6

พรนภา
เอมปภา
ชนาพงษ์

นาคโนนหัน*
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติด้านการรู้คิด
ปรีชาธีรศาสตร์* หลังการผ่าตัดทำ�ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจใน
กิตยารักษ์
ผู้สูงอายุ

7

จอนผะจง
นภาพร
นงลักษณ์

เพ็งจาด*
พีรกวี*
อนันตอาจ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ ความต้องการ 53,600.00 บาท
ในการให้การดูแลแบบเอื้ออาทรและปัจจัยคัดสรร
(อายุและประสบการณ์การดูแลแบบประคับประคอง)
กับการประเมินตนเองด้านสมรรถนะในการดูแลแบบ
ประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยในภาคกลาง

8

จิราวรรณ
ชญาภรณ์

กล่อมเมฆ
ตีวารี*

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความ
สามารถในการดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
เสี่ยงในกลุ่มเด็กยากจนและมีความขาดแคลนแบบ
พหุปัจจัย

31,700.00 บาท

9

สมจินดา
รสสุคนธ์
สมทรง
อาบกนก
บุศรินทร์

ชมพูนุท*
วาริทสกุล*
จิระวรานันท์*
ทองแถม*
หลิมสุนทร*

การพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน

591,900.00 บาท
(งวด 1 = 236,760)
(งวด 2 = 355,140)

10

ศุทธิจิต
นันทิยา

ภูมิวัฒนะ*
แสงทรงฤทธิ์*

การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยยกศีรษะสูง เพื่อ 241,400.00 บาท
ป้องกันการสำ�ลักและลดแรงของผู้ดูแลในการจัดท่า
ศีรษะสูงให้ผู้ป่วยติดเตียง

11

ปณิชา
กิตติกร
สาวิตรี
ปิ่น
ลัญฉน์ศักดิ์
จักรพงษ์
ภรเอก
วีรมลล์

บุญสวัสดิ์*
นิลมานัต
ลิ้มชัยอรุณเรือง
ศรีประจิตติชัย
อรรฆยากร
จักกาบาตร์
มนัสวานิช
จันทรดี

การบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุที่มีความปวดจาก
มะเร็งอย่างเป็นองค์รวม

98,000.00 บาท

470,000.00 บาท
(งวดที่ 1
ปีงบประมาณ 62)
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ลำ�ดับ

ผู้วิจัย

ผลการด�ำเนินงาน : ด้านการวิจยั และนวัตกรรม
โครงการวิจัย

จำ�นวนเงิน

12

บุศรินทร์
พนิดา
ภราภรณ์

หลิมสุนทร*
แย้มศิริ
โถแก้ว

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพสมองของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย

99,970.00 บาท

13

วิไลเลิศ
Shirley
นิจศรี
สภาพันรัตน์
สุภัทรา
สุจรรยา
นันทภัค
พูลสิน

คำ�ตัน*
Moore
ชาญณรงค์
คำ�หอม
พัฒนาประทีป
โลหาชีวะ*
ชนะพันธ์*
เฉลิมวัฒน์

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

758,960.00 บาท
(งวดที่ 1
ปีงบประมาณ 62)

ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถ
ในการดูแลของผู้ป่วยจิตเภท

128,500.00 บาท
(งวดที่ 1
ปีงบประมาณ 62)

15

อารยา
ชยนุช
ธัญธิตา

เจรนุกุล*
ไชยรัตนะ*
วิสัยจร*

แผนบูรณาการ-การพัฒนาต้นแบบการดูแลระยะท้าย 457,500.00 บาท
จากโรงพยาบาลสู่บ้าน
(งวดที่ 1
ปีงบประมาณ 62)

16

มลธิรา
นภาพร
นันทิยา

อุดชุมพิสัย*
พีรกวี*
แสงทรงฤทธิ์*

17

กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์*
และคณะ

การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องสำ�หรับ
ผู้ป่วยหลังวิกฤตและญาติ เพื่อส่งเสริมการฟื้นหาย
และเพิ่มคุณภาพชีวิตภายหลังจำ�หน่ายออกจาก
โรงพยาบาล
การสำ�รวจระดับประเทศด้านระบบและกลไก
จริยธรรมขององค์กรพยาบาล

14

150,500.00 บาท
(งวดที่ 1
ปีงบประมาณ 62)
110,625.00 บาท

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

3. ทุนสนับสนุนทีเ่ ป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
จ�ำนวน 1 โครงการ
ลำ�ดับ
1

ผู้วิจัย
บุศรา
นันทกา
อาทิตยา
นนท์

ชัยทัศน์*
สวัสดิพานิช*
แดงสมบูรณ์
โรจน์วชิรนนท์
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โครงการวิจัย
การศึกษาสถานการณ์ การรับรู้ภาวะสุขภาพ
ปัญหาในการดูแลสุขภาพและการเข้าถึง
บริการสุขภาพของเด็กที่มีความพิการบน
ใบหน้าและกะโหลกศีรษะแต่กำ�เนิดที่ไม่ใช่
ปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย

จำ�นวนเงิน
207,000.00 บาท
(ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)
166,080.00 บาท
(ทุนสนับสนุนจาก
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ)

ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย จ�ำนวน 11 เรื่อง
ลำ�ดับ
1

ผู้วิจัย

ชื่อบทความวิจัย

จำ�นวนเงิน

Nantaga
Supa
Supaporn
Ankana
Chulepon
Jirapa
Gamjad

Sawasdipanich*
Puektes*
Wannasuntad
Sriyaporn
Chawmathagit
Sintunava
Paungsawad

Development of healthcare facility
standards for Thai female inmates

5,000.00 บาท

2

ปัญจพาณ์
กำ�ไลรัตน์
พิไลลักษณ์
นันทิยา
ชัยณรงค์

สุขโข*
เย็นสุจิตร
โรจนประเสริฐ
แสงทรงฤทธิ์*
วาสนะสมสิทธิ์

ผลของโปรแกรมการเตรียมพร้อมรับแผ่นดิน
ไหวต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวของ
บุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

5,500.00 บาท

3

อุษา
พรพิมล

วงศ์พินิจ*
อาภาสสกุล*

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย

5,500.00 บาท

4

เนตดา
ศิริยุพา

วงศ์ทองมานะ*
นันสุนานันท์*

ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะต่อภาวะซึม
เศร้าและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร

5,500.00 บาท

5

ศิริพรรณ
จารุณี

ภมรพล*
นุ่มพูล*

ปัจจัยทำ�นายอาการท้องผูกในผู้ป่วยวิกฤต

5,500.00 บาท

6

ชยนุช
โรส

ไชยรัตนะ*
ภักดีโต*

ผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์ผ่านสื่อ
การเรียนรู้อีเลิร์นนิงต่อการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมและทัศนคติเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล

5,500.00 บาท

7

ดวงกมล
สุดประนอม

วัตราดุลย์*
สมันตเวคิน

การประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมการ 5,500.00 บาท
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง : การประยุกต์แนวคิด
โมเดลเคิร์กแพททริก

8

กิตติกร
มลธิรา
ภัทรสิริ
นิภา

นิลมานัต
อุดชุมพิสัย*
พจมานพงศ์
นิยมไทย

การดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อ
เนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านในบริบทภาคใต้

20,000.00 บาท
ตรวจทานภาษาอังกฤษ

5,500.00 บาท
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ลำ�ดับ

ผู้วิจัย

ผลการด�ำเนินงาน : ด้านการวิจยั และนวัตกรรม
ชื่อบทความวิจัย

จำ�นวนเงิน

9

ฉัตรกมล
ประภาพร

ประจวบลาภ*
จินันทุยา*

ปัจจัยทำ�นายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกชนิด
ปฐมภูมิหลังได้รับการผ่าตัด

5,500.00 บาท

10

วิไลพร
นิตยา

สิงหถนัดกิจ*
สมบัติแก้ว

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย

5,500.00 บาท

11

พรพิมล
อุษา

อาภาสสกุล*
วงศ์พินิจ*

ผลของการใช้ “ชุดส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม 5,500.00 บาท
แม่” ต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ของสตรีหลังคลอด
*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 3-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงแรมแมนดาริน
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ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน/มาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยในคลินิกที่ดี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เสวนา เรื่องอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ผลการด�
ผลการด�ำเนิำเนินนงาน
งาน
ศูนย์บริการการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562
พันธกิจ

มีภาระหน้าที่ให้บริการวิชาการวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาดไทยและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน คือ บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของ
สังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2562
แผน

ผล

ปีงบประมาณ
2563
2564
แผน
แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีบริการวิชาการโดยการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
โครงการ
2
2
1. จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาค
รัฐและภาคเอกชน (นับแบบสะสม)
โครงการ
1
2. จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
(นับแบบสะสม)
คน
28
30
3. จ�ำนวนอาจารย์ที่มีโครงการบริการ
วิชาการร่วมกับเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีงานวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพ
1. จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่มี
รูปแบบบูรณาการกับสหสาขา
2. จ�ำนวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจาก
งานบริการวิชาการ
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4

6

8

2

3

4

30

32

35

โครงการ

1

2

2

3

4

ชุมชน

1

1

2

3

4

ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์บริการการพยาบาล

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2562
แผน

ผล

ปีงบประมาณ
2563
2564
แผน
แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่สังคมแบบให้เปล่า
1. จ�ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จาก
งานบริการวิชาการ วิชาชีพ และ
คน
150
161
200
250
โครงการในพระราชด�ำริ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างรายได้แก่สถาบัน

300

1. จ�ำนวนผู้เข้าประชุมวิชาการ และ
คน
400
1,173
400
500
500
อบรมระยะสั้น
2. จ�ำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร
คน
100
113
100
100
100
การพยาบาลเฉพาะทาง
3. จ�ำนวนศูนย์/หน่วยบริการ
ศูนย์
2
1
3
4
5
การพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ
4. จ�ำนวนรายได้จากงานบริการ
ล้านบาท
3
5.90
4
5
6
วิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดบริการวิชาการทีม่ กี ารบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั ตามความเชีย่ วชาญอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1. จ�ำนวนผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
จากการพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
คน
200
739
250
300
300
อาจารย์
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบและกลไกในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจยั หรือนวัตกรรม
1. จ�ำนวนโครงการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนหรือการวิจัยหรือนวัตกรรม
(นับโครงการใหม่)
2. จ�ำนวนโครงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยหรือนวัตกรรม
(นับโครงการใหม่)

โครงการ

2

2

2

2

2

โครงการ

-

-

1

2

2
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ผลการดำำเนิ�นเนิงาน
นงาน
ย์บริการการพยาบาล
ผลการด�
: ศูนย์บริศูกนารการพยาบาล

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2562
แผน

ผล

ปีงบประมาณ
2563
2564
แผน
แผน

2565
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากศูนย์/ หน่วยบริการ
การพยาบาล
2. ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพของ
สถาบัน
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ดำ�เนิน
โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพของ
สถาบัน

คะแนน

≥4

4.44

≥4

≥4

≥4

คะแนน

≥4

4.50

≥4

≥4

≥4

≥4

4.46

≥4

≥4

≥4

คะแนน

แผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีบริการวิชาการโดยการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
1. จำ�นวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับหน่วย 1. โครงการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการ
แบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
งานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1) Annual TSCCM meeting 2019
(นับแบบสะสม)
2. จำ�นวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือ “ICU: facing the changes
2) การอบรม เรื่อง Advance Health
ข่ายต่างประเทศ (นับแบบสะสม)
assessment and giving health
3. จำ�นวนอาจารย์ที่มีโครงการบริการวิชาการร่วมกับ Information”(ภาคภาษาอังกฤษ)
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
3) การอบรมหลักสูตร Integrated
Technology and Advanced
Emergency Nursing (หลักสูตร tailor
made จัดให้รัฐบาลบรูไน)
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีงานวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพ
1. จำ�นวนโครงการบริการวิชาการทีม่ รี ปู แบบบูรณาการ 2. โครงการพัฒนารูแบบบริการวิชาการ
กับสหสาขา
และวิชาชีพ
2. จำ�นวนชุมชนต้นแบบทีเ่ กิดขึน้ จากงานบริการวิชาการ 3. โครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบ
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งาน

-

-

ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์บริการการพยาบาล
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
โครงการ
งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่สังคมแบบให้เปล่า
1. จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ
4. โครงการบริการวิชาการในพระราชดำ�ริ/
วิชาชีพ และโครงการในพระราชดำ�ริ
พระดำ�ริการดูแลมารดาและเด็กใน
ทัณฑสถานหญิง
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างรายได้แก่สถาบัน
1. จำ�นวนผู้เข้าประชุมวิชาการ และอบรมระยะสั้น 5. โครการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
1. งานประชุม
วิชาการ
2. จำ�นวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 6. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
2. งานหลักสูตร
3. จำ�นวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์
ประกาศนียบัตร
บริการการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
4. จำ�นวนศูนย์/หน่วยบริการการพยาบาลตามความ
เชี่ยวชาญ

7. โครงการศูนย์บริการการพยาบาล:- ด้านผู้สูงอายุ
- ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมี
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 จัดบริการวิชาการทีม่ กี ารบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั ตามความเชีย่ วชาญอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1. จำ�นวนผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 8. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์
อาจารย์ (faculty practice)
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบและกลไกในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม
9. โครงการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการ
1. จำ�นวนโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการ
ร่วมกับเครือข่ายโครงการวิจัยแบบ
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือนวัตกรรม
บูรณาการ service - teaching research
(นับโครงการใหม่)
2. จำ�นวนโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัยหรือนวัตกรรม
(นับโครงการใหม่)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์/ 10. โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาด
หน่วยบริการการพยาบาล
เชิงรุกของงานบริการวิชาการ
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ วิชาชีพของสถาบัน
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ดำ�เนินโครงการบริการ
วิชาการ วิชาชีพของสถาบัน
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ผลการดำ
นงาน
ย์บริการการพยาบาล
ผลการด�ำเนิ�นเนิงาน
: ศูนย์บริศูกนารการพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สถาบันเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของสภากาชาดไทย
เป็นหลัก โดยผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และเน้นการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการทั้งใน
สถานพยาบาลและชุ ม ชน ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลโดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
ผู้ช่วยพยาบาล ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ�ำนวน 59 คน

ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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การบริการวิชาการ/วิชาชีพ
สถาบันด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม จ�ำนวนมากและหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ การให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายใน
ระดับชาติ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ดังนี้
1. โครงการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ติ ด ผู ้ ต ้ อ งขั ง ในทั ณ ฑสถานหญิ ง ในพระด�ำริ พ ระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สถาบันสนองพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด�ำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ตามหลักสูตร “ตั้งครรภ์คุณภาพ” ในทัณฑสถานหญิง 2 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง
กรุงเทพฯ และทัณฑสถานหญิงธนบุรี ปีละ 2 รุน่ จากการด�ำเนินงานโครงการอบรมพบว่า ผูต้ อ้ งขังหญิงตัง้ ครรภ์
จ�ำนวน 44 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์และทารกในครรภ์
เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 90.91-100 ส่วนการอบรมหลักสูตร “สร้างคนดีเริม่ ทีข่ วบปีแรก” แก่ผตู้ อ้ งขังหญิงทีเ่ ป็น
แม่ลูกอ่อน จ�ำนวน 27 คน และพี่เลี้ยงอาสาสมัคร จ�ำนวน 94 คน มีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กเพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 72.22-85.00
นอกจากนี้ ได้มีการติดตามประเมินพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขังทั้งสองแห่ง พบว่า
เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ช้าเล็กน้อย 3 ราย ได้ให้ค�ำแนะน�ำมารดาและพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการเล่น
เพื่อกระตุ้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และพบเด็กมีตุ่มหนองบริเวณศีรษะ 1 ราย
2. การจัดประชุมวิชาการ/การอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสาขาพยาบาลศาสตร์
1) สถาบันร่วมกับเครือข่ายพยาบาลในการเสริมพลังผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดการสูบบุหรี่
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรือ่ ง การพัฒนาระบบการพยาบาลในการเสริมพลังผูป้ ่วย
โรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดการสูบบุหรี่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 98 คน
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2) สถาบันร่วมกับโรงพยาบาลตรัง จัดประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการการพยาบาลหลอดเลือดหัวใจ & สมอง
จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ�ำนวน 48 คน

3) ประชุมวิชาการประจ�ำปี 2562 เรื่อง การดูแลต่อเนื่องและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม
107 คน
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4) ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 ส�ำหรับ
พยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ เมื่อวันที่ 3 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 61 คน

5) สถาบันร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ และโครงการก�ำลังใจ ในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา กระทรวงยุตธิ รรม จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการ
ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ผู้เข้าประชุมเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของเรือนจ�ำ
และทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
ที่พบบ่อยในเรือนจ�ำ เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ผู้เข้าประชุม จ�ำนวน
161 คน
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การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ในกลุ่มผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาหน่วยบริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ได้ดำ�เนินการจัดตั้งศูนย์บริการการพยาบาล
ด้านผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งและสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุ ให้มีความรู้และพัฒนาทักษะใน
การดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นแหล่งในการ
ศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในสถาบัน ได้จัดกิจกรรมจำ�นวน
2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมบริการการพยาบาลพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุรอบด้านในชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และบทบาทการเป็นผู้แล
(Caregiver) ในชุมชนเคหะรามค�ำแหง วันที่ 14 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาท
การเป็นผู้แล (Caregiver) ในชุมชนเคหะรามค�ำแหง จ�ำนวน 45 คน วันที่ 4 และ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง ในชุมชนเคหะรามค�ำแหง จ�ำนวน 44 คน
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2. ด�ำเนิ น กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการในงาน Open House ศู น ย์ บ ริ ก ารการพยาบาลผู ้ สู ง อายุ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุโดยนักศึกษาและอาจารย์ มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม ได้แก่ การประเมินและ
คัดกรองภาวะสมองเสื่อม ประเมินความเครียดและความซึมเศร้า การคัดกรองภาวะสุขภาพแบบบูรณาการใน
ผูส้ งู อายุ เช่น ประเมินความเสีย่ งโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ประเมินการพลัดตก
หกล้ม ตรวจมวลกระดูก เป็นต้น มีให้ค�ำแนะน�ำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
คลายเครียดแบบต่างๆ การให้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและ
โรคหลอดเลือสมอง การดูแลตนเองด้านควบคุมน�้ำหนักและออกก�ำลังกาย การแนะน�ำการไปรับการรักษาและ
ตรวจโรคเฉพาะทางจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 มีผู้สูงอายุมารับบริการ จ�ำนวน 58 คน
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การบริการวิชาการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
1. โครงการให้ค�ำปรึกษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่คลินิกภูมิคุ้มกัน ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้
ค�ำปรึกษาแก่ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์รายใหม่และผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีรายเก่าทีม่ ปี ญ
ั หาด้านสุขภาพ โดยให้
ค�ำปรึกษาแบบองค์รวม ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมในการค้นหาปัญหาและวิธกี ารดูแลตนเอง
การสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยให้มีความสามารถในการดูแลตนเอง เช่น การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ การสร้างเสริมสุขภาพตนเอง โดยยึดหลัก 4 อ. 2 ส. 1 ย. (งดบุหรี่ งดดื่ม งดอาหารหวานเค็ม
มัน ออกก�ำลังกาย) นอกจากนี้ ยังให้การดูแลและช่วยเหลือ เช่น การส่งต่อไปตรวจตามโรคแทรกซ้อน การรักษา
เพื่อไปใช้สิทธิรักษาที่สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน ผลการด�ำเนินงานในปี 2562 ได้ให้ค�ำปรึกษาเป็นรายบุคคล
แก่ผู้ป่วย จ�ำนวน 25 ราย เป็นเพศชาย 7 ราย เพศหญิง 18 ราย อายุระหว่าง 34 - 82 ปี รับประทานยา
ต้านไวรัสทุกราย เป็นผู้ป่วยมาใช้บริการครั้งแรกที่คลินิกภูมิคุ้มกัน 2 ราย ติดตามประเมินผลการรักษาและ
การให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 2 ครั้ง
2. โครงการจิตอาสานักศึกษาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยมี
นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม 2 ครัง้ ได้แก่ โครงการจิตอาสาร่วมกับองค์กรฟิวเจอร์ กรุป๊ ประธานชุมชน
มีนบุรี ที่ชุมชนนิมิตรใหม่ 1 เขตมีนบุรี ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีอาจารย์พยาบาล 4 คน และ
นักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 55 คน จัดกิจกรรมให้ความรูใ้ นการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี การให้ความรูด้ า้ นการ
สร้างเสริมสุขภาพตนเอง การออกก�ำลังกาย และมอบของขวัญกับเยาวชน โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองมา
ร่วมกิจกรรม 300 คน และจัดกิจกรรมที่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (บ้านเมอร์ซี่) ในวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2562 โดยมีอาจารย์ 2 คน และนักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 27 คน จัดกิจกรรมเล่นเกมส์เสริมสร้างพัฒนาการ
ให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ด้านป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่างและ
มอบของขวัญแก่เด็กและเยาวชน จ�ำนวน 100 คน

142 STIN : ANNUAL REPORT 2019

ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์บริการการพยาบาล

3. โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สถานการณ์และก�ำหนดปัญหาสุขภาพในชุมชน มีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ
อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยในชุมชน
ต้นแบบ และเกิดโครงการ service-teaching-research โดยลงพืน้ ทีส่ �ำรวจความต้องการ เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 ประชาชนที่ให้ข้อมูล 72 คน เป็นวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง เด็กมี
ปัญหาสุขภาพ เช่น เป็นเหา วัยรุ่นมีความเครียด และได้ด�ำเนินโครงการบริการในชุมชน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 - 3
เป็นบริการวิชาการทีบ่ รู ณาการกับการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมทางการพยาบาลและวิชาจัดการความเครียด
ครั้งที่ 4 การด�ำเนินกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการกู้ชีพและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา กศน. โดย
มีประชาชนในชุมชนนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 200 คน

การบริ ก ารวิ ช าการด้ า นสาธารณภั ย ของศู น ย์ ฝึ ก อบรมด้ า น
สุขภาพในงานสาธารณภัย
โครงการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟืน้ คืนชีพ ชุมชนหมูบ่ า้ นสกุลทิพย์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าและอุบัติภัยทางน�้ำ สามารถให้การพยาบาลเบื้องต้นและ
ช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ประสบภัยได้ จัดกิจกรรมในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ที่ท�ำการชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
สกุลทิพย์ มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 30 คน
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ผลการดำำเนิ�นเนิงาน
นงาน
ย์บริการการพยาบาล
ผลการด�
: ศูนย์บริศูกนารการพยาบาล

บทความวิชาการ
บทความวิชาการของอาจารย์ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562
ลำ�ดับที่ ชื่อเจ้าของบทความ
1 วิไลเลิศ ค�ำตัน*

ชื่อบทความ
การจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง : การประยุกต์ใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

ชื่อวารสาร
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2562 หน้า 25-41
วชิรสารการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
ม.ค.-มิ.ย. 2562 หน้า 51-66

2

กนกพร จิวประสาท*

การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุหลังผ่าตัด
กระดูกสะโพก : ประเด็นท้าทาทาง
การพยาบาล

3

ศุภาว์ เผือกเทศ*

การพยาบาลสตรีมีครรภ์ในสถานการณ์ วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12
สาธารณภัย
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562 หน้า 1-12

4

เนตดา วงศ์ทองมานะ*

สื่อสังคมออนไลน์กับพยาบาลในยุค
สังคมดิจิตอล

5

ปรียาภรณ์ ประยงค์กุล* บทบาทพยาบาลในการป้องกันการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น

6

จุฑามาศ ทองประดับ*

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพ
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12
ระหว่างบุคคลในการสื่อสารกับผู้สูงอายุ ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562 หน้า 71-79
ที่มีภาวะซึมเศร้า

7

บุหงา ตโนภาส*

การจัดการปัญหาความรุนแรงในชีวติ คู่ : วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12
จากความเข้าใจสู่การเสริมสร้างพลัง
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562 หน้า 80-95
ความเข้มแข็ง

8

ญานิศา ดวงเดือน*

พยาบาลกับการส่งเสริมการระลึก
ความหลังในผู้สูงอายุ

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 20
ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2562 หน้า 17-25

9

วราพรรณ วงษ์จันทร์*

ความรอบรูท้ างสุขภาพกับการป้องกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กวัยเรียน

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 20
ฉบับที่ 3 พ.ค.-ส.ค. 2562 หน้า 1-9

10

รุ่งนภา อุดมลาภ*

บทบาทพยาบาลในการลดภาระของ
ผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรส ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อม

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 20
ฉบับที่ 3 พ.ค.-ส.ค. 2562 หน้า 26-32
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วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562 หน้า 13-22
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562 หน้า 62-70

ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์บริการการพยาบาล

ลำ�ดับที่ ชื่อเจ้าของบทความ
11 นันทกา สวัสดิพานิช*
ศุภาว์ เผือกเทศ*
ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ
บุษบา ศักรางกูร
เพชรรัตน์ วิชา
สังวาลย์ เวชยกิจ

ชื่อบทความ
ชื่อวารสาร
การน�ำมาตรฐานสถานพยาบาล
วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 12
แดนหญิงมาใช้ : บทเรียน ความส�ำเร็จ เล่มที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2562 หน้า 57-71
ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ

12

วรุณยุพา รอยกุลเจริญ* จากวิทยาลัยพยาบาลสู่การเป็นสถาบัน วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12
นันทกา สวัสดิพานิช*
การพยาบาล : ถอดบทเรียนและแลก เล่มที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2562 หน้า 1-16
เดือนทิพย์ เขษมโอภาส* เปลี่ยนประสบการณ์
ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ

13

สมทรง จิระวรานันท์*
จุฬาลักษณ์ ใจแปง*

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในผู้สูงอายุ :
บทบาทพยาบาล

14

ณัชศฬา หลงผาสุก*

กิจกรรมทางกายในผูส้ งู อายุ : ประยุกต์ใช้ วชิรสารการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
ทฤษฎีการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
ก.ค.-ธ.ค. 2562 หน้า 67-76

15

ณัฐธยาน์ วีระพงษ์

การดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากภาวะ วารสารทหารบก ปีที่ 20 ฉบับที่ 3
แทรกซ้อนหลัง ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ก.ย.-ธ.ค. 2562 หน้า 62-71

16

โรส ภักดีโต*

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับ วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12
การรักษาด้วยยาเคบ�ำบัด : กรณีศึกษา ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562 หน้า 1-15

17

สุนีย์ กลีบปาน*
พรทิพย์ ชีวะพัฒน์*

บทบาทพยาบาลระยะตั้งครรภ์ใน
มารดาครรภ์แฝด : กรณีศึกษา

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12
ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562 หน้า 16-28

18

วรรณฤดี ภู่ทอง*

พลังสัมผัส : ปฏิบัติการพยาบาลแนว
ผสมผสาน

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12
ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562 หน้า 29-50

19

ญานิศา ดวงเดือน*

บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการ วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12
โรคตับแข็งที่มีภาวะแทรกซ้อน
ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562 หน้า 51-61

20

จุฬาลักษณ์ ใจแปง*

การพยาบาลผู้ป่วย
Pheochromocytoma : กรณีศึกษา

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 2562 หน้า 77-89

21

ปาณิศา บุณยรัตกลิน*

การสื่อสารกับครอบครัวของผู้ป่วย
วิกฤต : บทบาทพยาบาล

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12
ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562 หน้า 90-99

วชิรสารการพยาบาล ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 2562 หน้า 76-86

*อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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ผลการดำ
นงาน
ย์บริการการพยาบาล
ผลการด�ำเนิ�นเนิงาน
: ศูนย์บริศูกนารการพยาบาล

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สถาบันเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพือ่ พัฒนาบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มคี วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ในปีการ
ศึกษา 2562 ได้เปิดอบรม จ�ำนวน 4 สาขา รวมผู้เข้าอบรม จ�ำนวน 83 คน ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง จ�ำนวน 12 คน สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง จ�ำนวน 13 คน สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) จ�ำนวน 40 คน และสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ จ�ำนวน 18 คน
ในปัจจุบัน สถาบันการมีการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาล
จ�ำนวน 4 หลักสูตร คือ
• สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
• สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
• สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
• สาขาการพยาบาลสาธารณภัย

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจ�ำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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ผลการดำ�เนินงาน

ศูนย์บริการการพยาบาล

ผลการด�ำเนินงาน : ศูนย์บริการการพยาบาล

คณะผู้สอนและผู้เข้าอบรม สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คณะผู้สอนและผู้เข้าอบรม สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คณะผู้สอนและผู้เข้าอบรม สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

คณะผู้สอนและผู้เข้าอบรม สาขาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ
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คณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ที่ปรึกษา
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

คณะกรรมการ
นายณัฐภูมิ
นางศรัณยา
นางสาวอัมพวัน
นางสาวอริยา
นางสาวลาวัลย์
นายปรมัตถ์
นางสาวศุภนิตย์
นายภูรวิศ
นางสาวสุภาพร
นายอรรถพนธ์
นางสาวอรภรณ์
นางสาวสิริลักษณ์
นางสาวปนัดดา
นางสาวละมัยทิพย์
นางสาวสุจิตรา
นางกรรณิกา

148 STIN : ANNUAL REPORT 2019

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