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สารจากอธิการบดี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ก�ำเนิดขึน้ ตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสนิ ทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ในนาม โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม นับเป็นสถาบัน
แห่งแรกทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์แห่งเดียว
ของสภากาชาดไทยที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนมาเป็นระยะเวลากว่า
103 ปี ด้วยทรัพยากร และแหล่งฝึกของสภากาชาดไทย
สถาบันมีพัฒนาการ และด�ำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดตัง้ เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559
โดยมีภารกิจในการจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ด�ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) จึงถูกจัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาสถาบัน ด้วยเป้าหมายระยะยาว ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดก�ำกับไว้เป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล และผลักดันให้บุคลากรทุกระดับของสถาบันก้าวเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และสภาสถาบัน
ในการประชุม ครั้งที่ 9 วันที่ 10 มีนาคม 2561 ได้มีมติรับรองแผนพัฒนาสถาบันฉบับนี้ เพื่อให้สถาบันใช้เป็นแนวทางพัฒนา
สถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
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คำ�นำ�
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่
24 มิถนุ ายน 2560 เพือ่ ด�ำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน และสังคม
สถาบันจึงได้จัดท�ำแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน และสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 10 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผน
พัฒนาสถาบันฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาส�ำหรับบุคลากรทุกระดับในสถาบันต่อไป
สถาบันขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วนในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดท�ำ
แผนพั ฒ นาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ให้ ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ วงไปได้ ด้ วยดี สถาบั น หวั งเป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
แผนพัฒนาสถาบันฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารทิศทาง และเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่คาดหวัง ในระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2570) ให้กับประชาคมทุกระดับของสถาบัน น�ำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่จะ
น�ำมาซึง่ ความก้าวหน้าของสถาบัน และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติต่อไป

ผศ.เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ที่ก�ำ เนิ ด ตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ พระรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร มหาวชิ ราวุ ธ พระมงกุ ฎเกล้ า เจ้ า อยู ่ หัว
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ในนาม “โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม” นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิด
สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาเกือบ 104 ปีที่ผ่านมา สถาบันแห่งนี้ได้ปฏิบัติพันกิจ
ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง ในการสร้างบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทย และประเทศชาติ เพื่อดูแล
สุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม
และพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และทะนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด�ำรงไว้ซงึ่ เอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพือ่ ประโยชน์
ต่อชุมชน และสังคม ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศ
การด�ำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่สถาบันจะต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก ทีม่ ผี ลต่อการเตรียมทิศทางในการด�ำเนินงานระยะยาวของสถาบันอย่างเหมาะสม สถาบันจึงได้
ระดมสมองจากผู้บริหารทุกระดับ ประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และทบทวนผลการด�ำเนินงานของวิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทยที่ผ่านมาในระยะ 5 ปี ร่วมกับการศึกษายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย
มาก�ำหนดเป็นแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
ที่เป้าหมายระยะยาวของแผนพัฒนาจะสามารถบรรลุไปได้ด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ และมาตรการในการก�ำกับ และใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลต่อไป เพื่อเป็นกรอบทิศทางส�ำหรับ
สถาบันในการบริหาร และผลักดันให้สถาบันเดินไปสู่เป้าหมายในอนาคต
ปรัชญาของสถาบัน ที่เป็นความเชื่อของสถาบัน และบุคลากรที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล คือ “บุคลากร
ทางการพยาบาลเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์ และเป็นที่พึ่งของสังคม”
ปณิธานของสถาบัน ที่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ และอุดมการณ์ คือ “มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิต
บุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ และศักยภาพในการท�ำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรม และ
ส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”
วิสัยทัศน์ของสถาบันในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) คือ “สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทาง
วิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติ
เชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบสาธารณภัยภายใน พ.ศ. 2565”
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เอกลักษณ์ของสถาบัน หรือ STIN (เอสติน) คือ เป็นที่พึ่งของสังคม (S: Society’s anchor) นิยมการพัฒนา (T: Talent development) ศรัทธามนุษยธรรม
(I: Integrity for humanity) ก้าวน�ำด้านการพยาบาล (N: Nursing leaders)
อัตลักษณ์ของบัณฑิต หรือ STIN (เอสติน) คือ มีจิตอาสา (S: Service mind)
พัฒนาก้าวไกล (T: Talent development) หัวใจคุณธรรม (I: Integrity of heart)
น�ำการพยาบาล (N: Nursing leaders)
เป้าหมายของสถาบันในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) มีจำ� นวน 5 เป้าหมาย
ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 บัณฑิตทีเ่ ป็นนักปฏิบตั เิ ชิงรุก มีคณ
ุ ภาพ เป็นคนดี ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และสภากาชาดไทย เป้าหมายที่ 2 สถาบันมีองค์ความรู้
และนวัตกรรมเป็นทีย่ อมรับ และเกิดประโยชน์ตอ่ สังคมในระดับชาติ และนานาชาติ
เป้าหมายที่ 3 สถาบันมีทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน เป้าหมาย
ที่ 4 สถาบันมีความก้าวหน้าทันสมัย และมีธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ 5 สถาบันมี
เครือข่ายความร่วมมือที่เสริมสร้างศักยภาพของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) มี 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
และมีคุณภาพมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ และวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่
สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต
ชุมชน และสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยาย
ความร่วมมือกับเครือข่ายสากล
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบันสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ให้สถาบันใช้แผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) เป็นกรอบ
ทิศทางหลักในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาคมทุกระดับ เพือ่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นแผน
จัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามล�ำดับความส�ำคัญในแผนพัฒนาสถาบัน ส�ำหรับ
การติดตามประเมินผล ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะเชิง
พัฒนา ใช้ระบบประเมินผลส�ำเร็จโดยผู้ที่รับผิดชอบงานตามแผน ร่วมกับการ
วิเคราะห์ผลส�ำเร็จของสถาบันโดยงานยุทธศาสตร์และแผน น�ำเสนอผลการ
ประเมินความส�ำเร็จการด�ำเนินงานตามแผนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อน�ำไป
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีทจี่ ะช่วยให้
สถาบันมีสารสนเทศด้านยุทธศาสตร์ และแผนทีจ่ ะน�ำไปใช้ปรับนโยบาย และพัฒนา
สถาบันได้ต่อไป
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การวิ
เ
คราะห์
นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
การจัดท�ำแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

1

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

การบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่พัฒนาไปสู่
อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ�ำเป็นจะต้องมีการวางแผน
และก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และ
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขบั เคลือ่ น
ไปทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์
ชาติในระยะยาว มีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทัง้ ประชาชน เอกชน
และประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่
ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ�ำ
ชาติ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารท�ำให้ประเทศมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูง อยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยูด่ กี นิ ดี สังคม
มีความมัน่ คง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึง่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีจำ� นวน 6 ยุทธศาสตร์
โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถาบั น จ� ำ นวน 3
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยทุ ธศาสตร์ที่ 2, 3 และ 4 ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน

เพือ่ พัฒนาคน และสังคมไทยให้เป็นรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปญ
ั ญา มีความเป็นสากล
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย
มีครอบครัวที่มั่นคง โดยมีแนวทาง และประเด็นการพัฒนาที่ส�ำคัญ ได้แก่
		 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
		 (2) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง
		 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
		 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
		 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
เพือ่ เร่งกระจายโอกาสการพัฒนา และสร้างความมัน่ คงให้ทวั่ ถึง ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ไปสูส่ งั คมทีเ่ สมอภาค และเป็นธรรม
โดยมีแนวทาง และประเด็นการพัฒนาที่ส�ำคัญ ได้แก่
		 (1) สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม
		 (2) พัฒนาระบบบริการ และระบบบริหารจัดการสุขภาพ
		 (3) มีสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
		 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน
		 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสูท่ อ้ งถิน่ อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล โดยมีแนวทาง และประเด็นการพัฒนาทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
		 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
		 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
		 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
		 (4) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
		 (5) การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
		 (6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
		 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ และรายจ่ายของภาครัฐ
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หลักการสำ�คัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

การพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี
ทีส่ ามารถต่อยอดในระยะต่อไป เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส�ำคัญของแผน
ดังนี้
1.“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ ให้เกิดบูรณาการการ
6.“หลักการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่าง
พัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ภูมคิ มุ้ กัน และการบริหารจัดการความเสีย่ งทีด่ ี ซึง่ เป็นเงือ่ นไขจ�ำเป็น
ระยะยาว” ให้ความส�ำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐทีเ่ ป็น
ส�ำหรับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยมุง่ เน้นการพัฒนาคนให้มคี วามเป็นคน
การรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ทีส่ มบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
ประชาชน และการก�ำหนดประเด็นบูรณาการของการ
อย่างต่อเนือ่ ง กระจายความมัง่ คัง่ อย่างทัว่ ถึง และเป็นธรรม การเติบโต
พัฒนาทีม่ ลี ำ� ดับความส�ำคัญสูง และได้กำ� หนดในระดับ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการส�ำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมาย
2.“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุง่ สร้างคุณภาพชีวติ และสุขภาวะ
การพัฒนาได้อย่างแท้จริง ก�ำหนดเป้าหมาย และตัวชีว้ ดั
ที่ดีส�ำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ พัฒนาคน
ที่ มี ค วามครอบคลุ ม หลากหลายมิ ติ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความ
ทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ
3.“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เป็นกรอบของ
ก� ำ หนดประเด็ น บู ร ณาการเพื่ อ การพั ฒ นาเพื่ อ เป็ น
วิ สั ย ทั ศ น์ ป ระเทศไทยในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 วิ สั ย ทั ศ น์
แนวทางส�ำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็น
ทัง้ นีใ้ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
คติพจน์ประจ�ำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
12 มียุทธศาสตร์ ที่ 1, 2 และ 8 ที่ก�ำหนดเป้าหมาย
4.“เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายใน
และแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก�ำหนดเป้าหมายทีจ่ ะบรรลุ
ของสถาบัน ดังนี้
ใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมาย และ
ตัวชีว้ ดั ในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายทีย่ งั่ ยืน (SDGs)
5.“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล�้ำ และ
ขั บ เคลื่ อ นการเจริ ญ เติ บ โตจากการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
บนฐานของการใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม”
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
2. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด�ำรงชีวิตส�ำหรับโลกศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
4. เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคน และประเทศ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของสถาบัน

• เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
• เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
• เป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
		
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน

แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของสถาบัน

3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
		
และต่างประเทศพัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัย
		
ไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท�ำ และการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสุขภาพ
3.4.1 พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส�ำนึกสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง
		
ผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย
		
และก�ำกับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.4.2 ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก�ำลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม
		
และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อการออกก�ำลังกาย
		
และการเล่นกีฬา
3.6 พัฒนาระบบการดูแล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
3.6.2 พัฒนาให้มรี ะบบการดูแลระยะกลางทีจ่ ะรองรับผูท้ จี่ ำ� เป็นต้องพักฟืน้ ก่อนกลับบ้าน ให้เชือ่ มโยงกับระบบการดูแล
		
ระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในเขตเมือง
		
รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว
3.6.3 วิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�ำวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนา
		
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บ
		
และติดตามการบ�ำบัดรักษา
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรูท้ างวิชาการทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจยั
		
สู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท�ำวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา และตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
วั		
ตถุประสงค์
1.		
เพื่อให้คนไทยทุ
คนเข้
าถึงบริการทางสั
งคมที
ีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เพื่อกสร้
างความเข้
มแข็งให้
ชุม่มชน
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของสถาบัน

• เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของสถาบัน

3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม และทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
		
(1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครู
		
(2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน�ำผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา
		
มาประกอบการประเมินผลครู และโรงเรียน
		
(3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
		
		

3.2.4 ส่งเสริม และจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชน
สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคม
ได้อย่างเท่าเทียม
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุน
การสร้างมูลค่าของสาขาการผลิต และบริการเป้าหมาย
2. เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึง และน�ำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล�้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถด�ำเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของสถาบัน

• เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
• เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
		
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของสถาบัน

3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจยั และพัฒนา และผลักดันสูก่ ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม
3.1.1 ลงทุนวิจยั และพัฒนากลุม่ เทคโนโลยีทปี่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพพัฒนาได้เอง อาทิ กลุม่ อาหาร และเกษตร
		
การแพทย์ สิ่งแวดล้อม จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ และต่อเนื่อง ส�ำหรับการต่อยอด งานวิจัยเชิงลึก
		
เพือ่ สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจยั และให้ความส�ำคัญกับการท�ำวิจยั ในขัน้ ประยุกต์ และทดลองเพิม่ ขึน้
		
		

3.1.3 ลงทุนวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยอาศัยกลไกการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจยั ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
		
2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน
		
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้มีทั้งความรู้ และความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจตลาด และรูปแบบการ
		
ท�ำธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวมทัง้ เข้าถึง และเข้าใจความต้องการของผูใ้ ช้
		
ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดน�ำงานวิจัย เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย
		
และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม
		
		
		
		
		

3.3.3 ด้านการบริหารจัดการ
1) ส่งเสริมการปรับโครงสร้าง และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด�ำเนินงาน
2) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณจากการจัดสรรตามภารกิจ ไปสูก่ ารจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ
6) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เชิงลึกผ่านทางกลไกที่มีอยู่

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

19

3

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส�ำหรับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา น�ำไป
เป็นกรอบ และแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ส�ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้
รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” มียุทธศาสตร์ 1, 2, 3 และ 6 ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ
• เป้าหมายที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สะท้อนความรัก และการ
ธ�ำรงรักษา สถาบันหลักของชาติ และการยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข การจัดการเรียน การสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ทัง้ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ งู พืน้ ทีต่ ามแนวตะเข็บชายแดน และพืน้ ทีเ่ กาะแก่ง
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว พัฒนาการ
จัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแล และป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต และพัฒนาก�ำลังคน การวิจยั และนวัตกรรม
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• เป้าหมายที่ 1 ก�ำลังคนมีทักษะที่ส�ำคัญจ�ำเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ		
มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก�ำลังคน (Demand) จ�ำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน
สัดส่วนผูเ้ รียนอาชีวศึกษาสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับผูเ้ รียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผูเ้ รียนวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และเทคโนโลยี
สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับผูเ้ รียนสังคมศาสตร์ ก�ำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั การยกระดับคุณวุฒวิ ชิ าชีพเพิม่ ขึน้ เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 2 สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาผลิตบัณฑิต

ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และเป็นเลิศเฉพาะด้าน
มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก�ำลังคนระดับกลาง และระดับสูง จ�ำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาใน
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษา
จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่ก�ำหนดเพิ่มขึ้น จ�ำนวน
หลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จ�ำนวนสถาบันอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ที่ จัด หลั ก สู ต รส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่ ม ขึ้ น และมี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ ระหว่ า งรั ฐ เอกชน
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 3 การวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทีส่ ร้างผลผลิต

และมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัย และพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วนค่า
ใช้จา่ ยการลงทุนเพือ่ การวิจยั และพัฒนาเมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิม่ ขึน้
โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น บุคลากรด้าน
การวิจัย และพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ ด้จดสิทธิบตั ร และทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาเพิม่ ขึน้ และผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติเพิม่ ขึน้ เป็นต้น

แนวทางการพัฒนา

ผลิต และพัฒนาก�ำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาก�ำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริม
การวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

21

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
• เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย

และทักษะ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญ เช่น ผูเ้ รียนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ และทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 เพิม่ ขึน้ ผูเ้ รียนทุกระดับการศึกษา
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความมีวนิ ยั และมีจติ สาธารณะเพิม่ ขึน้ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
ขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน
มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพ และ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะ
ของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และ
สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิม่ ขึน้ เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต�ำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ และมาตรฐาน

และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ�ำกัดเวลา และสถานที่ 			
มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อต�ำราเรียน และสื่อการเรียนรู้
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ
และเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อการพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น

แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต�ำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ�ำกัดเวลา และสถานที่ สร้างเสริม และปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มี
วินยั จิตสาธารณะ และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ และพัฒนาระบบ และกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเ้ รียน
ให้มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
• เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ส่งผลต่อคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา		
มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น

• เป้าหมายที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม

สร้างขวัญก�ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค
เอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษา
ท�ำหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น

แนวทางการพัฒนา

คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับระบบการเงิน เพือ่ การศึกษา พัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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4

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

มีหลักการส�ำคัญ คือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุง่ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ สี ำ� หรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนทีส่ มบูรณ์ มีวนิ ยั ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกั ษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศั นคติทดี่ ี รับผิดชอบต่อสังคม มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม”
มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล
มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง

ผลผลิต /ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ ผลผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ�ำ และน�ำสิ่งที่จ�ำไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ�ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
มีจติ ส�ำนึกประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รวมทัง้ สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์

1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมือง และพลโลก

กลยุทธ์

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้องกับทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร การวัด และประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ต�ำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต�ำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง และพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น

24 • การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

25

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ

ผลผลิต /ผลลัพธ์

มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจ�ำ
ชัน้ ครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอน ได้
อย่างเต็มที่ และขวัญก�ำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์

1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
3. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในหลักสูตรทีค่ รุ สุ ภาให้การรับรอง
และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
4. จ�ำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ ตี อ่ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์

1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ�ำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ
ครูที่สอนคละชั้น และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร้างขวัญก�ำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก�ำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
มุ่งหวังให้ก�ำลังคนได้รับการผลิต และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบ
โจทย์บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง

ผลผลิต /ผลลัพธ์

มีการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจ�ำนวนบัณฑิต
ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รบั การฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ รวมทัง้ มีผลงานวิจยั และนวัตกรรม
ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้าน		
การศึกษาของภูมิภาค

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผูป้ ระกอบการทีม่ ตี อ่ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
ร้อยละของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานท�ำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
ร้อยละขององค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
จ�ำนวนเครือข่ายการผลิต และพัฒนาก�ำลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี
ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

1. เร่งผลิต และพัฒนาก�ำลังคนสาขาทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
2. เร่งผลิต และพัฒนาสมรรถนะก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผเ้ ู รียนตัง้ แต่วยั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิต และพัฒนาก�ำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายใน และต่างประเทศ
6. ส่งเสริมงานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ

ผลผลิต /ผลลัพธ์

ผูเ้ รียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทัว่ ถึง และมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาเพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้
มีศนู ย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสือ่ การเรียน การสอนแบบดิจทิ ลั ทีท่ นั สมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ
ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์

1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต�่ำกว่า 30 Mbps
3. จ�ำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ�้ำซ้อน
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนากระบวนการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูล
โดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
3. ผลิต และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น�ำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
ภายนอกสถาบัน

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เข้าสูย่ คุ ทีม่ กี ารใช้ระบบดิจทิ ลั (Digital revolution) การเรียนรู้
แบบ Transformative learning การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ทีเ่ น้น
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมให้มคี วามก้าวหน้าทันต่อการเปลีย่ นแปลงในอนาคต จึงส่งผล
ต่อสถาบันในการเร่งผลิตบุคลากร และผลงานวิชาการให้สอดรับ กับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาผลการด�ำเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของสถาบันด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนารูปแบบวิธีจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
โดยมุ่งเน้นการท�ำน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก ทดแทนการท�ำมากแต่ได้ผลไม่คุ้มค่า คุ้มทุน นอกจากนี้ นโยบายการจัด
การศึกษาของประเทศไทยทีส่ นับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (IPE) ท�ำให้สถาบันสามารถพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือได้กับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุโลกของประเทศไทย การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรทีเ่ ป็นสังคมผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้
ท�ำให้มีความต้องการสินค้า และบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ การเคลื่อนย้ายก�ำลังคนข้ามประเทศ การพัฒนาความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนรายจ่าย ด้านสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และมีภาระพึ่งพิง ท�ำให้
เป็นโอกาสของสถาบัน ในการสร้างงาน สร้างรายได้ตามพันธกิจ และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
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กระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ ท�ำให้
สถาบันต้องเร่งปลูกฝังจิตส�ำนึกสอดแทรกเรื่องการบริหารทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไว้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
มากขึ้น เพื่อให้การเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง และรับมือกับภัยพิบัติได้

คนไทยส่วนใหญ่ยงั มีพฤติกรรม และปัจจัยแวดล้อมทีเ่ สีย่ งต่อ
การท�ำลายสุขภาพ จนท�ำให้มีประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังเพิม่ มากขึน้ และเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร เนือ่ งจาก

พฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม ขาดการออกก�ำลักายอย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น รวมทั้งการแพร่ขยายของโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ปัญหาการ
ก่อการร้ า ย และสาธารณภัยที่เพิ่ม ขึ้น (เอกสารประกอบการระดม
ความคิ ด เห็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 ท�ำให้เป็นโอกาสของสถาบันในการจัดการศึกษา
และให้บริการทางวิชาการผ่านหลักสูตรหรือโครงการต่าง ๆ ตลอดจน
การศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ด้านสุขภาพ

รัฐบาลมีนโยบาย และทิศทางการวิจัยระดับชาติ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยด้านสุขภาพ เน้นการพัฒนานวัตกรรม การบูรณาการงาน
วิจยั ให้สามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) จึงเป็นโอกาสของสถาบันในการพัฒนา
งานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ สอดคล้องกับแนวโน้มของสังคม
ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่สามารถน�ำไปใช้ หรือก่อให้
เกิดประโยชน์ได้จริงต่อประชาชน ท�ำให้ทิศทางการวิจัยของประเทศไทย
ในปัจจุบัน และอนาคตจึงมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยที่เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ที่น�ำไปใช้เป็น
แนวทางตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาความต้องการของประชาชน ท้องถิ่น
ประเทศชาติ และสามารถน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ปัจจุบนั เป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และมีการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา จึงเอือ้ ให้สถาบันสามารถด�ำเนินกิจกรรมโครงการ หรือสร้างสรรค์
งานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางกาพยาบาล
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการศึกษาหลักสูตรอบรมรูปแบบต่าง ๆ หรือ
การประชุมวิชาการได้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการปรับรูปแบบ การจัด
การเรียนการสอนให้ผเู้ รียนรักการเรียนรูต้ ลอดชีวติ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เน้นการให้
โอกาสแก่ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองตลอดชีวติ และให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรในด้านภาษาเพิ่มขึ้น
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แนวคิดศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน�ำ
แนวคิดความพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต ท�ำให้สถาบันมีโอกาส
ในการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันให้แก่นกั ศึกษา และบุคลากรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมไปกับการรักษา และธ�ำรงวัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย และส่งเสริม
ความสามารถในการปรับตัวกับสังคมพหุวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
และปฏิรูประบบบริหารจัดการก�ำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ที่วางระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐ ทั้งในส่วนข้าราชการประจ�ำ และ
บุคลากรจากภายนอกผ่านการสรรหาเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง ได้อย่างจริงจัง
มากขึน้ โดยสามารถวัดผลลัพธ์ของการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ทีย่ อมรับของทุกฝ่าย จึงเป็นโอกาสของสถาบันในการวางระบบการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา มีธรรมาภิบาล และสามารถพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องในทุกด้าน

ระบบการประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ได้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ และการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาล
รวมทั้ง AUN-QA จึงเป็นโอกาสของสถาบันในการพัฒนาคุณภาพการด�ำเนิน
งานตามพันธกิจของสถาบันให้เห็นเด่นชัด เป็นรูปธรรม และก้าวสูค่ วามเป็นสากล
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สภากาชาดไทยมีหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยทีเ่ อือ้ ให้สถาบันมีแหล่งเรียนรู้ ทีส่ ามารถ
สร้างเสริมสมรรถนะของความเป็นพยาบาลกาชาดให้แก่บณ
ั ฑิต ได้แก่ โรงพยาบาลระดับตติยภูมจิ ำ� นวน

2 แห่งคือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีหน่วยงานที่ให้
บริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมใิ นส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย รวมทัง้ มีหน่วยงาน
ของสภากาชาดไทยที่เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เช่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถานเสาวภา ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู ฯลฯ นอกจากนีค้ วามเป็นสภากาชาดไทย ยังท�ำให้สถาบันเป็นทีย่ อมรับ และได้รบั ความร่วมมือ
ในงานต่าง ๆ ตามพันธกิจทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ความร่วมมือในงานบริการวิชาการจากหน่วยงาน
ภายนอกทัง้ ระดับชาติ และนานาชาติ เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมราชทัณฑ์ ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
International Federation of Red Cross and the Red Crescent Societies (IFRC), International Committee
of the Red Cross (ICRC), American Red Cross (ARC) เป็นต้น รวมทั้งการเปิดศูนย์ความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
(Excellence center) และการให้บริการเพิม่ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา ท�ำให้อาจารย์พยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง มีโอกาสพัฒนาทักษะทางการพยาบาล และพัฒนางาน
วิชาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น

สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยมีจ�ำนวนมาก ทัง้ สถาบัน

ที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ และเอกชน
(สังกัดสกอ.รวมสภากาชาดไทย 28 แห่ง เอกชน 23 แห่ง สบช 29 แห่ง
กลาโหม 3 แห่ง ต�ำรวจ 1 แห่ง และกรุงเทพฯ 1 แห่ง) ซึง่ สถาบันการศึกษา
พยาบาลจ�ำนวน 32 แห่งมีศกั ยภาพในการแข่งขันสูงขึน้ ภายหลังการออก
นอกระบบท�ำให้สามารถดึงดูดอาจารย์ และบุคลากรเข้าไปท�ำงานได้เพิม่ ขึน้
ภาวะการขาดแคลนพยาบาล และอาจารย์พยาบาลของประเทศไทย
ร่วมกับสภาวะการณ์แข่งขันในสังคมอุดมศึกษา ท�ำให้สถาบันมีความยาก
ล�ำบากในการแสวงหา และธ�ำรงรักษาอาจารย์พยาบาลที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล การเปิดเสรีบริการสุขภาพ และการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพแก่
คนไทย และการจัดการศึกษา ท�ำให้สถานบริการสุขภาพมีความต้องการ
พยาบาลที่ มี ค วามสามารถสู ง และสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ หรื อ ภาษา
ต่างประเทศเป็นหลักได้ ท�ำให้มกี ารเปิดสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาล
เพิ่มขึ้น เกิดการแย่งชิงบุคลากรสายวิชาการ นอกจากนี้สถาบันการ
ศึกษาพยาบาล ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน มีการเปิดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาภาครัฐ
8 แห่ง และเอกชน 1 แห่ง จึงมีผลต่อ สถานะการแข่งขันในการจัด
การเรียนการสอน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการที่ประเทศไทย
มีสถาบันการศึกษาพยาบาลจ�ำนวนมาก ร่วมกับอัตราการเกิดของประชากร
ทีล่ ดลง จึงมีผลกระทบต่อจ�ำนวนนักศึกษาที่เข้ามาสมัคร ซึ่งเป็นปัจจัย
น�ำเข้าสูร่ ะบบการศึกษา ท�ำให้เกิดการแข่งขันในการรับผูเ้ รียนทีม่ แี นว
โน้มลดลงในภาพรวมของประเทศ
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มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอาเซียน ท�ำให้ทุกสถาบันการศึกษา
ต้องเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของสถาบันให้สามารถสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เช่น อาจารย์ที่มีคุณภาพ สื่อการสอนที่ดี
และพร้อมใช้ระบบ และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีร่ องรับการเรียน
ในศตวรรษ ที่ 21 ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการทีแ่ สดงถึงศักยภาพด้านวิชาการ
ของสถาบัน เป็นต้น

ลักษณะงานและภาวะสุขภาพของบุคคลในศตวรรษ ที่ 21 มีความ
ซับซ้อน และต้องการบัณฑิตทีม่ ที กั ษะทีห่ ลากหลาย จึงเป็นอุปสรรค และ
โจทย์ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

การมีสถาบันการศึกษาพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมในการผลิตผลงานวิจยั
จ�ำนวนมาก ท�ำให้การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยภายนอกของสถาบัน
มีการแข่งขันสูง รวมทั้งเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มีผลต่อการเขียนโครงการวิจัย
ของสถาบันเพื่อขอทุนภายนอก

รูปแบบการให้บริการวิชาการของหน่วยงานภายนอก มีความร่วมมือที่
หลากหลาย ท�ำให้มคี วามน่าสนใจทัง้ ด้านเนือ้ หา สือ่ วิชาการ และดึงดูดผูใ้ ช้บริการ
การมีสถาบันการศึกษาพยาบาล ชมรม องค์กรหลายแห่งทีส่ ร้างงานบริการวิชาการ
และจัดประชุมวิชาการจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้มีอัตราการแข่งขันสูงในการสร้าง
ผลงานบริการวิชาการสูส่ งั คม และการแสวงหารายได้จากงานบริการวิชาการ

สภาพสังคมที่ให้คุณค่ากับค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตก สื่อโฆษณา สินค้า

แบรนด์แนม สินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ เช่น วัฒนธรรม
ด้านอาหาร เสือ้ ผ้า การแต่งกาย การด�ำเนินชีวิต ได้รับความนิยมอย่างมากใน
เยาวชน และสังคมปัจจุบนั ซึง่ อาจมีผลต่อบุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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ภายในสถาบัน

การปรับโครงสร้างการบริหารงาน จากการปรับสถานะของวิทยาลัยพยาบาล

สภากาชาดไทย เป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ท�ำให้มกี ารพัฒนา
และปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ของสถาบัน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 และสังคมโลก เช่น การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การปรับ
รูปแบบการด�ำเนินงานด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา เป็นต้น “สถาบัน
ยังมีฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ” ทีส่ ามารถก�ำหนดระบบการบริหาร
งานบุคคล และโครงสร้างเงินเดือนในลักษณะมหาวิทยาลัยนอกระบบได้ เพื่อดึงดูด
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ นอกจากนี้ สถาบันยังคงอยูใ่ นการดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย
มีเครือข่ายของสภากาชาดไทย และมีเงินสนับสนุนการด�ำเนินงานบางส่วนจากสภากาชาดไทย
มีแหล่งฝึกระดับตติยภูมขิ องสภากาชาดไทยจ�ำนวน 2 โรงพยาบาล และแหล่งฝึกระดับ
ปฐมภูมิในส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งมี
หน่วยงานของสภากาชาดไทยทีเ่ ป็นแหล่งศึกษาดูงาน เช่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สถานเสาวภา ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น รวมทั้งมีทุนการศึกษา
ของสภากาชาดไทยให้แก่นักศึกษาพยาบาล ตลอดระยะเวลาศึกษา 4 ปี ที่เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการดึงดูดนักเรียนที่สนใจวิชาชีพการพยาบาลเข้ามาศึกษาในสถาบันเพิม่ ขึน้

การก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ซึ่งเป็นอาคารเรียนรวม

และหอพักส�ำหรับนักศึกษาหลังใหม่ ท�ำให้สถาบันสามารถวางแผนการสร้างห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุดที่ทันสมัยรวมทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการจัด
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0

สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือ กับแหล่งฝึก สถาบันการศึกษา หน่วยงานอื่น
หรือเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการทัง้ ใน และต่างประเทศ รวมทัง้ เครือข่ายในสภา
กาชาดสากล ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และสวีเดน ท�ำให้สามารถขยายบทบาท และ
กิจกรรมความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการด�ำเนินงานตามพันธกิจหลักของ
สถาบันได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
นอกจากนีก้ ารปรับสถานะจากวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้าน
การพยาบาล และมีความเป็นนิตบิ คุ คล ท�ำให้สถาบันมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามพันธกิจกับหน่วยงานอืน่ ได้คล่องตัวมากขึน้

สถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทย และสังคมเป็นระยะเวลามากกว่า
103 ปี บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผูน้ ำ� ในหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรวิชาชีพ
การพยาบาล สถาบันมีระบบการบริหารงานที่มีการด�ำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีการประเมินผูบ้ ริหารทุกระดับ มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงท�ำให้
สถาบันได้รบั การยอมรับ และเชือ่ ถือจากวงการวิชาชีพ และประชาชน ทีส่ ง่ ผลต่อ
การแสวงหาทุนทรัพย์เพือ่ การพัฒนาสถาบันในด้านต่าง ๆ ได้ ทัง้ นีก้ ารปรับสถานะเป็น
สถาบันการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ท�ำให้สถาบันสามารถระดมทุนจากการบริจาคเงิน
ที่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคน�ำไปหักภาษีสองเท่าได้ ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้มีผู้บริจาค
สนับสนุนการด�ำเนินกิจการของสถาบันเพิม่ ขึน้
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สถาบันมี งานบริการวิชาการครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย ซึง่ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีบาดแผล และทวารเทียม ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ประสบสาธารณภัย ซึ่งตอบ
สนองพันธกิจของสถาบัน สภากาชาดไทย และความต้องการของสังคมในปัจจุบนั มีการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางหลายสาขา มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2536 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และได้รบั การรับรองจากสภาการพยาบาล มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั ทัง้ ทุนภายใน และภายนอก และมี
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทยที่อยู่ในฐาน TCI สามารถรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ของสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14
และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ�ำนวน 73 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2561)
อาจารย์สว่ นหนึง่ มีศกั ยภาพ และความเชีย่ วชาญในงานบริการวิชาการทีส่ ามารต่อยอด
สู่งานวิจัยได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีบาดแผล และทวารเทียม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ประสบสาธารณภัย เป็นต้น

บัณฑิตพยาบาลระดับปริญญาตรี ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันมีงานท�ำร้อยละ
100 ภายใน 1 ปี หลังส�ำเร็จการศึกษา ซึง่ แสดงถึงความต้องการพยาบาลของสังคมทีม่ สี งู

ด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่าร้อยละของบัณฑิตพยาบาลระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก 5 ปีย้อนหลังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 85.39
(ปี พ.ศ. 2556 = ร้อยละ 77.22 ปี พ.ศ. 2557 = ร้อยละ 85.21 ปี พ.ศ. 2558 = ร้อยละ 90.23
ปี พ.ศ.2559 = ร้ อ ยละ 83.24 ปี พ.ศ.2560 = ร้ อ ยละ 91.93) ร้อยละของ
บัณฑิตพยาบาลระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายในหนึ่งปีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ร้อยละ 99.42 (ปี พ.ศ. 2556 = ร้อยละ 98.33 ปี พ.ศ. 2557 = ร้อยละ 99.41
ปี พ.ศ. 2558 = ร้อยละ 100 ปี พ.ศ.2559 = ร้อยละ 98.92) นับว่าบัณฑิตของสถาบัน
มีคุณภาพอยู่ในล�ำดับต้น ๆ ของประเทศ

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์สำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยูใ่ นระดับดี ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
อยู่ในระดับดี และผลการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลโดยสภาการพยาบาล
ครัง้ ล่าสุดได้รบั รองการรับรองในระดับสูงสุดคือ 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559 - 2563)

สถาบันอยูร่ ะหว่างการจัดท�ำประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้สอดรับกับ
การด�ำเนินงาน ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงท�ำให้การ
บริหารงาน และการด�ำเนินงานบางอย่างยังไม่ชัดเจน และไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ เช่น ระเบียบการบริหารการเงินงบประมาณ และระเบียบการบริหารงาน
บุคคล ที่มีผลต่อความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ไม่มีการก�ำหนดภาระงานด้านการวิจัยที่ชัดเจน ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่สามารถสร้างแรงผลักดันในการพัฒนางานวิชาการ
และงานพัฒนาเป็นรายบุคคลได้ การกระจายภาระงาน หรือการจัดแผนการศึกษาไม่
เอือ้ ในการผลิตผลงานวิจยั ของอาจารย์ การไม่มเี งินทุนตัง้ ต้นในการพัฒนาโครงการวิจยั
(seed money) ส�ำหรับนักวิจยั

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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การประชาสัมพันธ์สถาบันยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคม และสถาบันมีข้อจ�ำกัดในการแสวงหา
แหล่งรายได้ที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน ซึ่งแหล่งรายได้ส่วนใหญ่มาจาก
งบประมาณแผ่นดิน และเงินบริจาคเป็นหลัก อีกทัง้ การขยายงานด้านการระดมทุนจากศิษย์เก่า และเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรต่าง ๆ ยังไม่เป็นระบบ และไม่ต่อเนื่อง ท�ำให้รายได้ที่ใช้ในการด�ำเนินงานจึงต้องพึ่งพาเงินงบประมาณ
และไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสถาบัน นอกจากนี้ ...การบริหาร และการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2556 - 2560 สถาบันมีการใช้จา่ ยงบประมาณทีม่ แี นวโน้มลดลงคือ ร้อยละ 92.80, 72.10, 71.99, 83.02,
60.14 ตามล�ำดับ มีรอ้ ยละความส�ำเร็จของตัวชีว้ ดั ระดับแผนทีม่ แี นวโน้มลดลงคือ ร้อยละ 60.56, 73.33, 87.50, 66.20,
55.81 ตามล�ำดับ รวมทั้งมีโครงการที่ขอยกเลิกระหว่างปีจ�ำนวน 3-11 โครงการ ซึ่งท�ำให้มีผลต่อการจัดท�ำค�ำขอ และ
การจัดสรรงบประมาณในอนาคต

สถาบันมีกรอบอัตราก�ำลังอาจารย์ 118 อัตรา อัตราถือครอง 87 อัตรา ยัง
มีอัตราว่าง 31 อัตรา และจะมีอาจารย์เกษียณอายุ ระหว่างปี 2561-2570
จ�ำนวน 21 คน การบริหารอัตราก�ำลังยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต
รวมทั้งไม่มีแผนบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent management plan)
และพัฒนาบุคลากรทดแทนต�ำแหน่งบริหาร และวิชาการทีส่ ำ� คัญ (Succession
plan) “ท�ำให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาจารย์พยาบาล” ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ คุณวุฒิ
และต�ำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้ง
อาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนระดับบัณฑิตศึกษา จึงท�ำให้มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน โดยเฉพาะด้านการผลิต
บัณฑิต และการผลิตผลงานวิชาการ รับใช้สงั คม นอกจากนีก้ ารผลิตผลงานวิจยั
นวัตกรรม ผลงานวิชาการ การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และทุน
สนับสนุนงานวิจัยยังมีสัดส่วนน้อย ไม่สามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย
ระดับประเทศได้ การบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริการวิชาการ การเรียน
การสอน และการวิจัยยังมีน้อย โครงการวิจัยของอาจารย์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก
และยั ง ไม่ ส ะท้ อ นความเชี่ ย วชาญเฉพาะที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ การพั ฒ นาโครงการ
วิจัยขนาดใหญ่แบบสหสาขา ซึ่งมีผลต่อการขอรับทุนวิจัยภายนอก จ�ำนวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ และผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอด
องค์ความรู้ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จึงท�ำให้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ไม่เป็นที่รู้จักในวงวิชาการ เมื่อเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ กระบวนการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
อาจารย์จากการให้บริการวิชาการยังไม่เข้มแข็ง และน�ำไปต่อยอดเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้หรือผลงานวิชาการมีน้อย จึงท�ำให้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ไม่เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับในวงวิชาการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
สร้างผลงานวิชาการของอาจารย์เพื่อขอประเมินเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ ทั้ง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

36 • การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

การบริการวิชาการไปสู่ชุมชน สถาบัน

ยังยึดติดกับชุมชนเดิม รูปแบบการให้บริการ
วิชาการแบบเดิม และยังไม่มีผลการประเมิน
ประสิทธิผลของการบริการวิชาการในการ
สร้างชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการวั ด คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น การลดปัญหาสุขภาพ หรือการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ลดลง รวม
ทั้งการสร้างความยั่นยืนด้านสุขภาพให้กับ
ชุมชนได้อย่างชัดเจน

ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ในระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลังมีคา่ เฉลีย่ น้อยกว่า
4.0 (คะแนนเต็ ม 5) นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
มีข ้อ จ�ำ กั ด ด้ า นภาษาต่างประเทศ จึง เป็น
ประเด็นส�ำคัญในการพิจารณาทบทวนการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการบริหารหลักสูตร
และกระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

การจัดการเรียนการสอน ยังมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปริมาณทีน่ อ้ ย

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองอาทิ การจัดท�ำ และมอบหมายให้ศึกษา
เรียนรู้จากสื่อ e-learning ห้องปฏิบัติการพยาบาลยังไม่มีหุ่น simulation
ทีท่ นั สมัยในการพัฒนาทักษะทางการพยาบาล และการพัฒนาความสามารถ
เชิงวิชาชีพอย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และอนาคตที่วิชาชีพ
การพยาบาลจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในการเคารพสิทธิของผูร้ บั บริการ

บุคลากรสายสนับสนุน มีขอ้ จ�ำกัดในการบริหารจัดการโครงการวิจยั และ

การด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนางานวิชาการของอาจารย์ การปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรสายสนับสนุนในงานบริการวิชาการยังไม่สอดรับกับการพัฒนา
งานของสถาบันเชิงรุก ขาดบุคลากรทีม่ ที กั ษะในการพัฒนาการบริหารจัดการ
งานทรัพยากรบุคคล ขาดอัตราก�ำลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีท่ ำ� งาน
ด้ า นกฎหมาย งานบริ ห ารกายภาพ อาคารสถานที่ การเงิ น และ
นักวิชาการศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนขาดความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ในงานตามโครงสร้างของสถาบัน และไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
ในหน่วยงานเดียวกัน นอกจากนี้ยังยึดติดกับการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม
จึงมีผลต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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ปรัชญา

“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกสำ�คัญ
ในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์
และเป็นที่พึ่งของสังคม”

ปณิธาน

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

38 • ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ 10 ปี / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 10 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2570)

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

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ
และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
3. บริการวิชาการ และวิชาชีพทีม่ งุ่ สร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สงั คม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
ของสังคม
4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสำ�นึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย
และการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำ�รงชีวิต ชุมชน และสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เอกลักษณ์สถาบัน
STIN (เอสติน)

S

Society’s Anchor :
เป็นที่พึ่งของสังคม

T

Talent Development :
นิยมการพัฒนา

I

Integrity for Humanity :
ศรัทธามนุษยธรรม

N

Nursing Leaders :
ก้าวนำ�ด้านการพยาบาล

หมายถึง พัฒนาความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย
ประชาชน และสังคมพหุวัฒนธรรม

หมายถึง พัฒนาตนเอง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
สร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสังคม

หมายถึง รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่
บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม ซื่อสัตย์
เสียสละ และด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง

หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการดูแล
อย่างมืออาชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ

40 • เอกลักษณ์สถาบัน / อัตลักษณ์บัณฑิต

อัตลักษณ์บัณฑิต
STIN (เอสติน)

S

Service Mind :
มีจิตอาสา

T

Talent Development :
พัฒนาก้าวไกล

I

Integrity of Heart :
หัวใจคุณธรรม

N

Nursing Leaders :
นำ�การพยาบาล

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

หมายถึง พัฒนาตนเอง มีความรอบรู้ ก้าวทัน
การเปลีย่ นแปลง และใฝ่เรียนรูต้ ลอดชีวติ

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

หมายถึง ปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้มาตรฐานวิชาชีพ
สามารถดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ได้อย่างมืออาชีพ
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42 • เป้าหมายของสถาบันระยะ 10 ปี

เป้าของสถาบั
หมายนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)
เป้าหมายที่ 1

บัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพ เป็นคนดี ตอบสนองความต้องการของสังคม และสภากาชาดไทย
1.1 บัณฑิตมีสมรรถนะที่เหมาะสม และเป็นผู้น�ำด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
1.2 บัณฑิตด�ำรงตนเป็นคนดี มีอัตลักษณ์บัณฑิต
1.3 บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม

เป้าหมายที่ 2

สถาบันมีองค์ความรู้ และนวัตกรรมเป็นทีย่ อมรับ และเกิดประโยชน์ตอ่ สังคมในระดับชาติ และนานาชาติ
2.1 สถาบันมีงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
2.2 สถาบันมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ และน�ำการเปลี่ยนแปลง
2.3 สถาบันมีองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ชี้น�ำสังคมด้านสาธารณภัย

เป้าหมายที่ 3

สถาบันมีทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
3.1 บุคลากรมีมนุษยธรรม มีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และผูกพันกับองค์กร (Engagement)
3.2 สถาบันมีสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศเพื่อพัฒนาคุณภาพการท�ำงานอย่างมีความสุข
3.3 สถาบันมีผลตอบแทนจากองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินทางกายภาพ

เป้าหมายที่ 4

สถาบันมีความก้าวหน้า ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
4.1 สถาบันมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (คุ้มค่า คุ้มทุน) และมีธรรมาภิบาล
4.2 คุณค่าหลักของสถาบันที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร
4.3 สถาบันมีการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยโดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย และวิถีชีวิต

เป้าหมายที่ 5

สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือที่เสริมสร้างศักยภาพของสถาบัน
5.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือระดับอุดมศึกษาในการบริหารสถาบัน
5.2 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชน สังคม ระดับชาติ และนานาชาติ (social engagement)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคมและสภากาชาดไทย

44 • ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคมและสภากาชาดไทย

เป้าประสงค์ 1

บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตอาสา มีอัตลักษณ์บัณฑิต

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนรางวัลที่สถาบันหรือนักศึกษาได้รับ
2. จ�ำนวนเอกสารชมเชยการท�ำความดีของนักศึกษา
3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต

กลยุทธ์

1. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะค่านิยมการท�ำความดี มีจิตอาสา สร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
มาตรการ
1.1 จัดท�ำแผนพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงรุกส่งเสริมด้านจิตอาสา การท�ำความดี และการสร้างอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
1.2 ก�ำหนดแนวทางการยกย่อง ชมเชย นักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่โดดเด่น
2. สนับสนุนการน�ำศักยภาพของศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วมพัฒนานักศึกษาให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิต
มาตรการ
2.1 จัดท�ำแผนการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับศิษย์เก่า
2.2 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าจิตอาสาพัฒนานักศึกษา
2.3 ยกย่องชมเชยศิษย์เก่าที่มีจิตอาสาพัฒนานักศึกษา และสถาบัน
3. พัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เรียนระดับปริญญาบัณฑิต และผู้เรียนในโครงการตามพระราชด�ำริที่มีคุณภาพ
เป็นคนดี มีจิตอาสา และสามารถพัฒนาให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิตได้
มาตรการ
3.1 ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้ผเู้ รียนระดับปริญญาบัณฑิต และผูเ้ รียนในโครงการตามพระราชด�ำริทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
		 และสามารถพัฒนาให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิตได้
3.2 พัฒนาวิธีการคัดเลือกให้ได้ผู้เรียนตามที่ต้องการ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ผลลั
และสภากาชาดไทย
ผลลัพพธ์ธ์ :: บับัณณฑิฑิตตของสถาบั
ของสถาบันนได้ได้รรับับการยอมรั
การยอมรับบจากสั
จากสังงคม
คมและสภากาชาดไทย

เป้าประสงค์ 2

บัณฑิตมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
และเป็นผู้น�ำด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย
ตัวชีว้ ดั

1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามชั้นปี
2. ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบสาธารณภัยก่อนส�ำเร็จการศึกษา

กลยุทธ์

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกตามสมรรถนะรายชั้นปีผ่านกิจกรรมทั้งใน และเสริมหลักสูตร
มาตรการ
1.1 ก�ำหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย เป็นรายชั้นปี
		 ผ่านกิจกรรมทัง้ ใน และเสริมหลักสูตร พร้อมทัง้ ให้มกี ารก�ำกับ ติดตามการพัฒนานักศึกษา และประเมินสมรรถนะรายชัน้ ปีในทุกปี
1.2 สร้างบรรยากาศการเรียนภายในหอพักนักศึกษา การจัดระบบพี่สอนน้อง การจัดสภาพแวดล้อม และพื้นที่ในการฝึกทักษะ
		 เสริมสร้างสมรรถนะ ทีพ่ งึ ประสงค์ และสมรรถนะด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบสาธารณภัย
1.3 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตามแนวคิด Teach Less, Learn More หรือ Study Less, Study Smart
2. สนับสนุนการใช้เครือข่ายภายนอกในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
มาตรการ
2.1 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก และแหล่งฝึกในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
2.2 ก�ำหนดกิจกรรมที่มีการพัฒนาสมรรถนะกับเครือข่ายภายนอก และแหล่งฝึก
3. ก�ำหนดระบบติดตาม และพัฒนานักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า
มาตรการ
3.1 จัดท�ำระบบและกลไกการติดตาม และพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการ สุขภาพ และสังคมตั้งแต่แรกเข้าศึกษา
3.2 ก�ำหนดระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาตามโครงการในพระราชด�ำริ
4. พัฒนาสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ เี่ อือ้ ต่อการพัฒนาสมรรถนะ และการเป็นผูน้ ำ� ด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบสาธารณภัย
มาตรการ
4.1 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ และการเป็นผู้น�ำด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย
4.2 ก�ำหนดนโยบาย และกิจกรรมในการน�ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน
		 และการพัฒนานักศึกษาอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน
4.3 จัดพื้นที่การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ และความสามารถด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลส�ำหรับการเรียนรู้สมรรถนะเชิงวิชาชีพในสถานการณ์จ�ำลอง
ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

46 • ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคมและสภากาชาดไทย

เป้าประสงค์ 3

หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล น�ำการเปลี่ยนแปลง
และมีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. จ�ำนวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย สามารถแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
มาตรการ
1.1 ติดตามวิเคราะห์คุณภาพหลักสูตร และบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1.2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาให้มคี วามโดดเด่น ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
		 ของสังคมโลก ได้มาตรฐานสากล อาทิ ความโดดเด่นด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบสาธารณภัย
1.3 จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาทีส่ ามารถแข่งขันได้ และรองรับการเปลีย่ นแปลง
1.4 ก�ำหนดระบบ และกลไกในการบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการ ปรับลดขั้นตอน แต่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับสากล
มาตรการ
2.1 สร้างความเข้าใจในการประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA ประเมินตนเอง และพัฒนาหลักสูตรก่อนรับการตรวจประเมิน
2.2 จัดการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร และน�ำผลการตรวจประเมินมาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
		 ให้เทียบเคียงระดับสากล

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคมและสภากาชาดไทย

เป้าประสงค์ 4

การมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย
ภายนอก/นานาชาติ
ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนหลักสูตรความร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษาในประเทศ
2. จ�ำนวนหลักสูตรความร่วมมือเครือข่ายภายนอก/กาชาดสากล/
นานาชาติ

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตร่วมกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education)
มาตรการ
1.1 ประสานความร่วมมือเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันภายนอก
1.2 จัดท�ำแผนความร่วมมือด้านหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ
1.3 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Joint Degree สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
สาขาการพยาบาลเด็กร่วมกับเครือข่ายภายนอก/กาชาดสากล/นานาชาติ
มาตรการ
2.1 ประสานความร่วมมือเครือข่ายกาชาดสากล/นานาชาติ
2.2 จัดท�ำแผนความร่วมมือด้านหลักสูตร Joint Degree กับเครือข่ายภายนอก/กาชาดสากล/นานาชาติ
2.3 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Joint Degree สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
สาขาการพยาบาลเด็กร่วมกับเครือข่ายภายนอก/กาชาดสากล/นานาชาติ

48 • ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ : บัณฑิตของสถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม และสภากาชาดไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน

ผลลัพธ์ : ผลงานวิจยั นวัตกรรมของสถาบัน เป็นประโยชน์ และได้รบั การยอมรับจากสังคม

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน
ผลลัพธ์ : ผลงานวิจัย นวัตกรรมของสถาบัน เป็นประโยชน์ และได้รับการยอมรับจากสังคม

เป้าประสงค์ 1

งานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์/พัฒนาชุมชน/น�ำไปก�ำหนดนโยบาย
2. จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติฐาน TCI ระดับนานาชาติฐาน Scopus/ ISI
3. จ�ำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ
(Citation/Paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI และฐาน Scopus/ ISI
4. จ�ำนวนโครงการวิจัยที่ท�ำร่วมกับองค์กรภายนอก

กลยุทธ์

1. ก�ำหนดทิศทางการวิจัยของสถาบันตามความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
มาตรการ
1.1 จัดกลุ่มการวิจัย (Research Track) ของสถาบัน
1.2 ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย และแผนปฏิบัติการวิจัยเชิงรุก
1.3 พัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าหมายร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์
มาตรการ
2.1 สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2.2 พัฒนากลุ่มนักวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย/ โครงการวิจัยสหสาขา
2.3 สร้างเครือข่ายเชิงรุก และท�ำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อท�ำวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม
ร่วมกันทั้งใน และต่างประเทศ/ เครือข่ายกาชาดสากล
3. งานวิจัย นวัตกรรมมีคุณภาพ และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
มาตรการ
3.1 จัดท�ำระบบ และกลไกของสถาบันในการส่งเสริมให้อาจารย์สร้างงานวิจยั นวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม
4. สังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่สังคม
มาตรการ
4.1 จัดหาแนวทางเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ
เพื่อเสริมสร้างการยอมรับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

50 • ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน
ผลลัพธ์ : ผลงานวิจัย นวัตกรรมของสถาบัน เป็นประโยชน์ และได้รับการยอมรับจากสังคม

เป้าประสงค์ 2

องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ชี้น�ำสังคมด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนผลงานวิจัยที่เป็นต้นแบบ/นวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

กลยุทธ์

1. สร้างงานวิจัยแบบมุ่งเป้า (Niche research) ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
มาตรการ
1.1 ขับเคลื่อนการผลิตงานวิจัย นวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.2 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

51

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน
ผลลัพธ์ : ผลงานวิจัย นวัตกรรมของสถาบัน เป็นประโยชน์ และได้รับการยอมรับจากสังคม

เป้าประสงค์ 3

การบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรมเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก
2. จ�ำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรใหม่

กลยุทธ์

1. พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการในการบริหารงานวิจยั เชิงรุกทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างงานวิจยั นวัตกรรม และการขอทุนภายนอก
มาตรการ
1.1 จัดท�ำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันเพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงรุก
		 อาทิ การบริหารเงินทุนวิจยั การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลงานวิจยั
		 ของอาจารย์ระดับปริญญาเอก ภาระงานของบุคลากรทุกระดับ การก�ำหนดเงินทุนตั้งต้นของโครงการวิจัย
(Seed money) การจัดสรรทุนวิจัยภายในส�ำหรับนักวิจัยใหม่
1.2 สร้างระบบ และกลไกการติดตามความคืบหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย
1.3 พัฒนาแผนบูรณาการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยที่สามารถเสนอขอรับทุนวิจัยภายนอก
2. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย นวัตกรรม
มาตรการ
2.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 พัฒนาระบบช่วยเหลือนักวิจัยในการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และการน�ำสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไปใช้
3. พัฒนาระบบการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมของนักวิจัย
มาตรการ
3.1 จัดตั้งคลินิกวิจัย/ระบบให้ค�ำปรึกษานักวิจัย
3.2 สร้างระบบ และกลไกในการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้เกิดนักวิจัยมืออาชีพที่ช่วยสร้างงานวิจัย
		 นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

52 • ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

บริการวิชาการ และวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่
สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

ผลลัพธ์ : งานบริการวิชาการของสถาบัน มีสว่ นท�ำให้สงั คมเกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยัง่ ยืน

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ และวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
ผลลัพธ์ : งานบริการวิชาการของสถาบัน มีส่วนทำ�ให้สังคมเกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ 1

การเป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพของสังคม และชุมชนอย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพจากการบริการวิชาการ วิชาชีพของสถาบัน
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ วิชาชีพจากสถาบัน
3. จ�ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ วิชาชีพตามโครงการในพระราชด�ำริ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแบบมืออาชีพ และสร้างทางเลือกด้านสุขภาพ
ให้แก่สังคม
มาตรการ
1.1 ก�ำหนดระบบมาตรฐานในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ และมีการประเมินติดตามความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง
1.2 จัดท�ำระเบียบ ประกาศของสถาบันเพื่อบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคมอย่างมืออาชีพ
เช่น การให้บริการวิชาการ และการจัดเก็บค่าบริการ แนวทางการท�ำ Faculty Practice
1.3 พัฒนารูปแบบของงานบริการวิชาการ วิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพ และความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
1.4 พัฒนารูปแบบของงานบริการวิชาการตามโครงการในพระราชด�ำริ
1.5 พัฒนาระบบ และกลไกในการจัดการความรู้ เพื่อสร้างอาจารย์ และบุคลากรที่ให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพ

54 • ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ และวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
ผลลัพธ์ : งานบริการวิชาการของสถาบัน มีส่วนทำ�ให้สังคมเกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ 2

การมีความแข็งแกร่งในงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ แบบเชิงรุกและบูรณาการ

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ
2. จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย (Service -Teaching - Research)

กลยุทธ์

1. สร้างความแข็งแกร่งในงานบริการวิชาการ/วิชาชีพด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษาทัง้ ใน และต่างประเทศ
มาตรการ
1.1 จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์งานบริการวิชาการ และแผนปฏิบัติการของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุชุมชนเป้าหมาย
		 ตามจุดเน้นของสถาบัน อาทิ ด้านผู้สูงอายุ ด้านผู้ด้อยโอกาส ด้านผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
		 ด้านสุขภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพันธมิตรเชิงรุกกับหน่วยงานอื่นทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อยกขีดความสามารถ
		 ในงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ
1.3 พัฒนาการด�ำเนินงานบริการวิชาการ/วิชาชีพให้สถาบัน และหน่วยงานภายนอก มีการท�ำงานแบบบูรณาการ
		 ร่วมกันจนเกิดเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน
1.4 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพให้มีความเป็นเอกภาพ คล่องตัว และยืดหยุ่น
		 สามารถเชื่อมโยงงานบริการวิชาการของสถาบันอย่างบูรณาการ
2. เชือ่ มโยงการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมสูก่ ารเรียนการสอน และการบริการสังคม (Service - Teaching - Research)
มาตรการ
2.1 แสวงหาเครือข่ายในคลินิก และชุมชน เพื่อการจัดท�ำโครงการแบบบูรณาการ
2.2 ผลักดันงานบริการวิชาการ/วิชาชีพที่บูรณาการร่วมกันระหว่างการวิจัย การเรียนการสอน
		 และการบริการวิชาการ/วิชาชีพด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ และวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
ผลลัพธ์ : งานบริการวิชาการของสถาบัน มีส่วนทำ�ให้สังคมเกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ 3

การสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่สู่สังคมอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

จ�ำนวนผู้รับบริการของคลินิกหรือศูนย์ที่ให้บริการการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
จ�ำนวนหลักสูตรอบรม
จ�ำนวนรายได้ที่มาจากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล
จ�ำนวนผลงานวิชาการ

กลยุทธ์

1. สร้างองค์ความรูเ้ ผยแพร่สสู่ งั คมอย่างต่อเนือ่ ง
มาตรการ
1.1 จัดตั้งคลินิกหรือศูนย์ที่ให้บริการการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ
		 และถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพสู่สังคม
1.2 แสวงหารายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล
1.3 จัดท�ำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ต�ำรา บทความวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์
		 หรือสื่อรูปแบบอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้
1.4 ปรับรูปแบบการจัดหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรอื่น ๆ การประชุมหรือจัดอบรมให้สอดคล้องกับ
		 ความต้องการของผู้เข้าอบรม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

56 • ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย
นำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต

ผลลัพธ์ : บุคลากรและนักศึกษาด�ำรงความเป็นไทย และใช้ชีวิตแบบพอเพียง
แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

57

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย

นำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต
ผลลัพธ์ : บุคลากรและนักศึกษาดำ�รงความเป็นไทย และใช้ชีวิตแบบพอเพียง

เป้าประสงค์ 1

การสืบสานภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน
หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ และวิถีชีวิต

ตัวชี้วัด

1. จ�ำนวนผลงานที่มีการ บูรณาการภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยในการเรียนการสอน หรือการวิจัย
หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
2. จ�ำนวนกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์

1. บูรณาการภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยในการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
และวิถีชีวิตของบุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน
มาตรการ
1.1 ก�ำหนดระบบ และกลไกการด�ำเนินงานการบูรณาการภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยในการเรียนการสอน
		 หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ และวิถีชีวิตของบุคลากร และนักศึกษา
1.2 จัดท�ำแผนบูรณาการภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยในการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการบริการ
		 วิชาการ/วิชาชีพ และวิถีชีวิตของบุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน
1.3 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และยกย่องชมเชยผูท้ มี่ ผี ลงานเด่นในการบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาไทย วัฒนธรรมไทย
		 ในการเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ และวิถชี วี ติ ของบุคลากร และนักศึกษา

58 • ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย

นำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต
ผลลัพธ์ : บุคลากรและนักศึกษาดำ�รงความเป็นไทย และใช้ชีวิตแบบพอเพียง

เป้าประสงค์ 2

บุคลากรและนักศึกษาน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของนักศึกษาที่น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต
2. ร้อยละของบุคลากรที่น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต

กลยุทธ์

1. ก�ำหนดนโยบาย แนวทางในการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถชี วี ติ ของบุคลากร และนักศึกษา
มาตรการ
1.1 สร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษา และบุคลากรในการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต
1.2 จัดท�ำแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต รณรงค์
		 การด�ำเนินกิจกรรม การเผยแพร่กิจกรรม การยกย่องชมเชย และติดตามประเมินผลความส�ำเร็จของแผน
		 อย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์ : บุคลากรมีศักยภาพสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน

60 • ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีศักยภาพสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ 1

บุคลากรเป็นคนดี มีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ และต�ำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ผ่านการประเมินผลงานสู่ระดับที่สูงขึ้น
ร้อยละของบุคลากรที่ลาออก
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
คะแนนบรรยากาศจริยธรรมของสถาบัน
จ�ำนวนงานพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร และสถาบัน
มาตรการ
1.1 จัดท�ำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน
1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) ที่ท�ำให้ได้มา และธ�ำรงรักษาบุคลากรที่ดีมีศักยภาพ
		 อาทิ จัดท�ำข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากร
		 บุคคล ของสถาบัน ระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน Talent management plan, Succession plan
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถาบัน
มาตรการ
2.1 จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมของสถาบัน ก�ำหนดแนวทาง และด�ำเนินกิจกรรมในการบ่มเพาะ
		 และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ
2.2 ติดตาม และประเมินผลความส�ำเร็จของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถาบัน
3. ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรทุกระดับ
มาตรการ
3.1 สนับสนุนการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ KM ในการปฏิบัติงานประจ�ำ การสอนงาน
		 และการสร้างงานพัฒนาของบุคลากร
3.2 ก�ำหนดมาตรการแรงจูงใจในการสร้างให้เกิดบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และให้มีผลต่อ
		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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เป้าประสงค์ 2

สิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่มีคุณภาพ มีความสุข และด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง

ตัวชี้วัด

1. คะแนนความสุขในการท�ำงาน
2. คะแนนความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน
3. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากรต่อการบริการของส�ำนักงานสถาบัน
4. จ�ำนวนงานบริการของส�ำนักงานสถาบันที่ลดระยะเวลาบริการ ลดขั้นตอน หรือลดการใช้เอกสาร
5. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากรต่อระบบกายภาพของสถาบัน

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมสุขภาวะในสถานทีท่ ำ� งาน และการด�ำรงชีวติ แบบพอเพียง
มาตรการ
1.1 ก�ำหนดนโยบาย แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันแบบบูรณาการกับชีวติ การท�ำงาน
		 รวมทัง้ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร
1.2 ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถชี วี ติ ของบุคลากร
1.3 สร้างสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และสถานทีใ่ นการท�ำงานทีน่ า่ อยู่
2. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สถาบัน
มาตรการ
2.1 พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม
		 เพือ่ การจัดการศึกษา การผลิตผลงานวิชาการ การบริการวิชาการ และการบริหารสถาบันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2.2 ก�ำหนดนโยบายการท�ำงานของส�ำนักงานสถาบันแบบ One stop service ทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรได้สร้างสรรค์งานพัฒนา
		 ในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลให้การจัดการศึกษา การผลิตผลงานวิชาการ การบริการวิชาการ และการบริหารสถาบัน
		 มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
2.3 พัฒนาระบบการบริหารกายภาพ อาคารอนุรกั ษ์ และอาคารสูง ให้รองรับการเปลีย่ นแปลง และมีความปลอดภัย
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และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าประสงค์ 3

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.

มีการด�ำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และทรัพย์สินเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในแต่ละหลักสูตร
มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเสนอต่อสภาสถาบัน
มีการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย
จ�ำนวนรายได้ต่อปีของสถาบัน

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
มาตรการ
1.1 ก�ำหนดระบบ และกลไกในการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีทสี่ อดรับกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา	
1.2 มีมาตรการในการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีทโี่ ปร่งใส ตรวจสอบได้
1.3 สร้างระบบการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินของสถาบัน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย
มาตรการ
2.1 ก�ำหนดระบบ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางกายภาพของสถาบัน
2.2 ปรับระบบการจัดซือ้ จัดจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ ปลีย่ นแปลง
2.3 มีมาตรการในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุม้ ค่าคุม้ ทุน
3. แสวงหารายได้อย่างต่อเนือ่ ง
มาตรการ
3.1 ก�ำหนดวิธกี ารแสวงหารายได้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ระบบบริจาค
		 กิจกรรมหารายได้ผา่ นช่องทางต่าง ๆ ทีส่ อดรับกับพฤติกรรมของคนในปัจจุบนั
3.2 จัดท�ำระบบการดูแลผูม้ อี ปุ การคุณ ผูบ้ ริจาค
3.3 จัดท�ำ และประชาสัมพันธ์สทิ ธิของผูม้ อี ปุ การคุณ ผูบ้ ริจาค เช่น การลดหย่อนภาษีสองเท่า และการบริการ
		 วิชาการ/วิชาชีพด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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เป้าประสงค์ 4

การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. คะแนนการส�ำรวจความเป็นที่รู้จักของสถาบัน
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้สื่อต่องานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของสถาบัน

กลยุทธ์

1. ปรับรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มาตรการ
1.1 จัดหาทีมงานแบบมืออาชีพในการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันและการประชาสัมพันธ์สถาบันเชิงรุก
1.2 แสวงหาเครือข่ายที่เอื้อในการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันและการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถาบัน
		 อย่างต่อเนื่อง
1.3 พัฒนารูปแบบการใช้สื่อต่าง ๆ ในการสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
		 แต่ละกลุ่มทั้งใน และนอกสถาบัน

64 • ยุทธศาสตร์ท่ี 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

ผลลัพธ์ : สถาบันมีความร่วมมือกับเครือข่ายสากลในการสร้างงานตามพันธกิจ

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

ผลลัพธ์ : สถาบันมีความร่วมมือกับเครือข่ายสากลในการสร้างงานตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ 1

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยกับหน่วยงาน สถาบันในต่างประเทศ
ที่น�ำไปสู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่ความเป็นนานาชาติ

ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จ�ำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายสากล
จ�ำนวนงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ท�ำร่วมกับเครือข่ายกาชาดหรือสถาบันในต่างประเทศ
จ�ำนวนอาจารย์ที่ได้ไปน�ำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ
จ�ำนวนผลงานที่เกิดจากการศึกษาดูงาน ประชุม อบรมในต่างประเทศ
จ�ำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ
จ�ำนวนโครงการ/หลักสูตรอบรมนานาชาติ

กลยุทธ์

1. สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย บริการวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
มาตรการ
1.1 ก�ำหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวของสถาบันในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเชิงรุกกับสถาบันชั้นน�ำ
		 ในต่างประเทศ
1.2 จัดท�ำแผนพัฒนาอาจารย์ไปสู่การน�ำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ
2. พัฒนาบุคลากรสถาบันให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล
มาตรการ
2.1 ก�ำหนดมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบัน เร่งพัฒนา และประเมินติดตามผล
		 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรตามมาตรฐานด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

ผลลัพธ์ : สถาบันมีความร่วมมือกับเครือข่ายสากลในการสร้างงานตามพันธกิจ
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ประเมินผล
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การขับเคลื่อนแผน
สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
สถาบันมีหลักการ และแนวทางในการน�ำแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล ดังนี้

1. หลักการ
1.1
		
1.2
		
		
1.3
1.4
		
1.5
		

การใช้แผนพัฒนาระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันในการประชุม ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เป็นกรอบทิศทางหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี ที่มาจากกรอบแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
และบริหารจัดการไปสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีของสถาบันทีค่ รอบคลุมทุกส่วนงาน และสอดคล้องกับระบบการ
จัดสรรงบประมาณของสถาบัน
การเพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน และพัฒนาสถาบัน
การใช้เครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการบูรณาการให้สถาบันเกิดการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้ความส�ำคัญกับการบริหารอัตราก�ำลัง และการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และบุคลากรให้สอดรับกับ
การด�ำเนินงานตามพันธกิจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน
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2. แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
2.1
		
2.2
		
		
		
		
2.3
		
		
2.4
		
		
		
2.5
		
		
		
		

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาคมในทุกระดับ และทุกส่วนงานของสถาบัน เพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) กับแผนยุทธศาสตร์
ของสถาบันในระยะ 4 ปีข้างหน้า และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถาบัน โดยก�ำหนดประเด็นการพัฒนา
ที่ส�ำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ไปสู่การก�ำหนดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการ การด�ำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ และบุคลากรทุกระดับ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถาบันตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของสถาบัน โดยใช้เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
สถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ในการก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงานโครงการ เพื่อให้
การด�ำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาสถาบันได้อย่างมีประสิทธิผล
ขับเคลื่อนให้ส่วนงานต่าง ๆ ของสถาบัน ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ ได้น�ำประเด็นการพัฒนาที่ส�ำคัญ
ในแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) มาใช้ประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติ
การประจ�ำปีของส่วนงานในความรับผิดชอบ โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้อง ความเชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาสถาบัน
และบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างส่วนงาน เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายของแผนพัฒนาสถาบัน
สร้างสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินงานของสถาบันให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2570) ไปสู่เป้าหมาย โดยปรับเปลี่ยน พัฒนา และผลักดันปัจจัยหลักที่ส�ำคัญของสถาบัน
อาทิ การปรับปรุงหรือจัดท�ำประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบัน
ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การน�ำการศึกษาวิจยั นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครือ่ งมือ
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ
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3. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
3.1
		
		
		
		
3.2
		
		
3.3
		
3.4
		
3.5
		
3.6
		
		
3.7
		

ใช้แนวคิด และหลักการติดตามประเมินผลแบบมีสว่ นร่วม การเปิดโอกาสให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน และภายนอก
สถาบันเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา สร้างระบบการประเมินผลส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานตามแผนระดับส่วนงาน และแผนระดับสถาบัน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เชิงพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ ร่วมกับการให้งานยุทธศาสตร์ และแผน ท�ำหน้าที่วิเคราะห์
และประเมินผลความส�ำเร็จของแผนพัฒนาสถาบัน ตามหลักวิชาการ
วางระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนระดับส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส�ำนักวิชาบัณฑิตศึกษา
ศูนย์บริการการพยาบาล ศูนย์วิจัย และนวัตกรรม และส�ำนักงานสถาบัน เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนในทุก
ระดับกับเป้าหมาย และประเด็นการพัฒนาที่ส�ำคัญในแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
สร้างระบบ กลไก การด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน และหน่วยงานภายนอกสถาบัน
เพื่อให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของสถาบันเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
จัดเวทีให้ผเู้ กีย่ วข้อง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับสถาบันได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยเน้นการสื่อสารแบบสองช่องทาง
น�ำเสนอผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสถาบันให้ผเู้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ ทัง้ ประชาชน ผูก้ ำ� หนดนโยบาย
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานน�ำนโยบายไปปฏิบัติ และสาธารณชน
พัฒนาระบบข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิม่ ขีดความสามารถของการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา
สถาบัน เพือ่ ให้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการก�ำหนดนโยบาย และปรับแผนพัฒนาสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
จัดหาหน่วยงานกลางที่เป็นมืออาชีพในการประเมินผลส�ำเร็จของแผนพัฒนาสถาบันอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และเชื่อถือได้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท�ำแผน และการพัฒนานโยบายของสถาบันในระยะต่อไป
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ความเชื่อมโยงสาระสำ�คัญ
ของแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร สภากาชาดไทย
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78 • ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กับแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี 		

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
กับ แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
และมีคุณภาพ มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ
และจุดเน้นของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริม
สร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
และมีคุณภาพ มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย
วัฒนธรรมไทย และน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ
และจุดเน้นของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ และวิชาชีพที่สร้างทางเลือก
ด้านสุขภาพแก่สงั คม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

(พ.ศ. 2561 - 2570)

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
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แผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2570)
ผศ.ดร.วรุณยุพา		
ผศ.ภาวิดา	
ผศ.ดร.กนกวรรณ
ผศ.เดือนทิพย์		
ผศ.ดร.นันทกา
ผศ.สมทรง
อ.ดร.อัญชลี		
ผศ.ดร.ทัศนีย์		
อ.ดร.รสสุคนธ์
ผศ.ดร.บุหงา
นางสาวศิริพร
นางศรัณยา		
นายปรมัตถ์		
นางสาวสุภาพร		

รอยกุลเจริญ		
พุทธิขันธ์		
สุวรรณปฏิกรณ์		
เขษมโอภาส		
สวัสดิพานิช		
จิระวรานันท์
ชูติธร			
อรรถารส		
วาริทสกุล		
ตโนภาส			
เนียมเจียม		
จันทรตรี			
ใยบัวเทศ		
หนูชนะภัย		

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
รักษาการผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล
รักษาการผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
คณบดีส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถาบัน
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
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