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ณ เมษายน 2563 



ค ำน ำ 

 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ 2562-2565) มาครบ 1 ปีงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถาบันในปีงบประมาณ 2563 
(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  สถาบันได้น าข้อมูลจากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  และประเด็น
ที่สถาบันจะมุ่งเน้นพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 มาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 
เพ่ือให้สถาบันสามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปีได้   และตามที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประกาศเมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น  

เพ่ือให้การบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายของรัฐบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และในการประชุม
คณะกรรมการเงิน ครั้งที่ 4 วันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากสภาสถาบันในการอนุมัติแผนการ
ใช้จ่ายรายไตรมาส ภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ 
สถาบันจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง ณ เมษายน 2563 ตามมติของ
คณะกรรมการเงิน 
 แผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง ณ เมษายน 2563 ฉบับนี้ จึงเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรสถาบันทุกคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันในไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

 
 

 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ) 
         อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
  
  

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
         
 หน้า 
ค ำน ำ   
  
สำรบัญ  
  
ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์สถำบัน  และอัตลักษณ์บัณฑิต 1 
  
แผนพัฒนำสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ระยะ 4 ปี  
(ปีงบประมำณ 2562 – 2565) 
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กำรเปรียบเทียบข้อมูลกับผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562  
และกำรบรรลุแผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของสถำบัน 
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ประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติกำรสถำบัน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 9 
  
แผนปฏิบัติกำรสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ปีงบประมำณ 2563 12 

  
สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย 
ปีงบประมำณ 2563 แยกรำยไตรมำส 

40 

  
ค่ำใช้จ่ำยรำยไตรมำสตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย 
ปีงบประมำณ 2563 แยกงบด ำเนินงำนและงบลงทุน 

41 

  
สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย 
ปีงบประมำณ 2563  แยกงำนตำมยุทธศำสตร์และงำนประจ ำ 
 

42 
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ปรัชญา 

“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกส าคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพ่ือนมนุษย์ 
และเป็นที่พ่ึงของสังคม” 

ปณิธาน 
“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพ่ือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพใน
การท าคุณประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์กอปรด้วยคุณธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” 

วิสัยทัศน์ 10 ปี 
“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner)     บน
พ้ืนฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยภายใน 
พ.ศ. 2565” 

วิสัยทัศน์ 4 ปี 
“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้น าด้านวิชาการและ
นวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  

และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน 
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ  

และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับ

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
  

4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย  
และการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การด ารงชีวิต ชุมชน และสังคม 

5. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์สถาบัน 
           “เป็นที่พ่ึงของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล” 

อัตลักษณ์บัณฑิต 
                 “มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล” 
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การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ  

2562 2563 2564 2565 
แผน ผล แผน แผน แผน 

เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม  
1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา ระดับ 3 3 4 4 5 
    1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า 
(ข้อมูลเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง = 39.06) 

ร้อยละ ≥35 41.42 ≥35  ≥35  ≥35  

    1.1.2 จ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจาก
ความร่วมมือของศิษย์เก่า 

กิจกรรม 3 3 4 4 4 

    1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
มีคุณลักษณะ STIN  

 ร้อยละ 90 100 90 92 95 

    1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพใน
การสอบครั้งแรก 

ร้อยละ 90 73.10 90 92 92 

    1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

คะแนน 3.90 3.82 4.00 4.00 4.10 

เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบสาธารณภัย 
1.2 ระดับความส าเร็จในการยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตร 

ระดับ 1 1 2 2 3 

    1.2.1 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมี
ความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย 

หลักสูตร 2 2 2 3 4 

    1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจาก
การเรียนรูปแบบ Work Integrated 
Learning/Active Learning  

ร้อยละ - - 30 40 50 

    1.2.3 จ านวนหลักสูตรได้รบัการประกัน
คุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
(ASEAN University Network-Quality 
Assurance: AUN-QA)  

หลักสูตร - - 1 1 1 
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การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้าน 
                   สุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ  

2562 2563 2564 2565 
แผน ผล แผน แผน แผน 

เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม 
2.1 ระดับผลงานวิจัยท่ีได้รับการยอมรับ ระดับ 2 1 3 3 4 
2.1.1 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ เป็น
ต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบสาธารณภัย 

ชิ้น - - 1 1 2 

2.1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 30 22.70 30 30 30 

2.1.3 จ านวนการ อ้า ง อิ งผลงานวิ จั ยต่อ
ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตี พิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
(Citation paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
/Scopus/ISI 

อ้างอิง 0.1 0.11 0.2 0.3 0.4 

2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 12* 2.84 12* 17 20 

2.1.5 จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการน า
ผลการวิจัยไปใช้ 

คน 200 200 300 400 500 

เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.2 จ านวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่น าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ผลงาน - - 1 1 1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * แผน 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ระบุค่าตัวช้ีวัด ในปี 2563 = ร้อยละ 15 ขอปรับลดเป็น ร้อยละ 12 เนื่องจากข้อมูล
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง = ร้อยละ 1.75 (ปี 2559 จ านวน 2 เรื่อง = ร้อยละ 2.47 ปี 2560 จ านวน 1 เรื่อง = ร้อยละ 
1.27 และปี 2561 จ านวน 1 เรื่อง = ร้อยละ 1.52)     
สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 22 วันท่ี 27 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติ        
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การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
แผน ผล แผน แผน แผน 

เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 
3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

ระดับ 4 4 4 5 5 

 3.1.1 จ านวนชุมชนต้นแบบที่เกิดข้ึนจาก
งานบริการวิชาการ 

ชุมชน 1 1 2 
(สะสม) 

3 4 

 3.1.2 จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงาน
บริการวิชาการ 

คน 800 2,677 1,000 1,000 1,000 

 3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

คะแนน 4.00 4.44 4.00 4.00 4.00 

 3.1.4 จ านวนรายได้จากงานบริการ
วิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล 

ล้านบาท 3  
ล้านบาท 

5.90 
ล้านบาท 

4  
ล้านบาท 

5 
ล้านบาท 

6 
ล้านบาท 

 3.1.5 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย (Service-Teaching- Research) 

โครงการ 1 0 2 2 3 
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การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
           มาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
แผน ผล แผน แผน แผน 

เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทย และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต 
4.1 ระดับการสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม
ไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ 3 4 4 4 4 

  4.1.1 จ านวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

กิจกรรม 4 6 4 5 5 

  4.1.2 จ านวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิ
ปัญญาไทยในการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย 

กิจกรรม 4 4 4 5 5 

  4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่น าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ร้อยละ 70 85.04 80 80 80 

  4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่น าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ร้อยละ 60 78.75 60 70 70 
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การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
                   และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
แผน ผล แผน แผน แผน 

เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
5.1 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กร 

ระดับ 3 3 3 4 4 

  5.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ระดับ 4 3 5 5 5 

  5.1.2 คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 4.30 4.39 
 

4.30 4.40 4.50 

  5.1.3 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล ปี - - - 5 ปี - 
  5.1.4 จ านวนรายได้ต่อปี ล้านบาท 10  

ล้านบาท 
10.14 

ล้านบาท 
12  

ล้านบาท 
15 

ล้านบาท 
20 

ล้านบาท 
  5.1.5 จ านวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับสถาบันผ่านสื่อสาธารณะ    

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

เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และด ารงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการท างานที่มี
ความสุข  
5.2 ระดับความสามารถในการพัฒนาบุคลากร 
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

ระดับ 3 2 3 3 4 

  5.2.1 จ านวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา คน - - -* 2 3 
  5.2.2 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันก าหนด 

ร้อยละ 30 7.83 35 40 45 

  5 .2 .3 คะแนนเฉลี่ ยความยึดมั่นผูกพันของ
บุคลากรต่อสถาบัน 

คะแนน 3.50 3.78 3.80 4.00 4.00 

  5.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน 

คะแนน 3.80 3.59 4.00 4.20 4.50 

  5.2.5 จ านวนงานพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

งาน 6 7 6 7 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * แผน 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ระบุค่าตัวช้ีวัดในปี 2563 = 2 ขอปรับลดเป็น 0 เนื่องจากงานบริหารทรพัยากรบุคคล 
ยังอยู่ระหว่างปรับระบบการด าเนนิงานให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 22 วันท่ี 27 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติ        
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การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
แผน ผล แผน แผน แผน 

เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ                
6.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 

ระดับ 2 3 3 4 4 

   6.1.1 จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือใหม่ทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่าย
นานาชาติ 

ฉบับ 2 0 2 2 2 

   6.1.2 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือ
กับเครือข่ายนานาชาติ 

โครงการ 1 1 2 2 2 

   6.1.3 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี
ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ 

โครงการ 1 2 1 2 2 

   6.1.4 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
จากเครือข่ายนานาชาติ   

คน 50 51 60 70 80 

   6.1.5 จ านวนรายวชิาที่จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Inter Professional 
Education 

รายวิชา - - 1 2 2 
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ประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ประเด็นมุ่งเน้นของ
ยุทธศาสตร์ ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ 

1. บัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์ที่มี
ความโดดเด่นด้าน 
สาธารณภัย และ 
มีคุณลักษณะ STIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างบัณฑิต
พยาบาลที่เป็นนัก
ปฏิบัติเชิงรุก และ
มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

- บัณฑิตมีคุณภาพ
และสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม  

- ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะ STIN  

1. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่
การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก 
2. โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่ม
เพาะคุณลักษณะ STIN 
3. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ STIN 

- หลักสูตรมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล มี
ความโดดเด่นด้ าน
การดู แลผู้ สู ง อ า ยุ  
ผู้ ด้อยโอกาส และ       
ผู้ประสบสาธารณภัย  

-  จ านวนหลักสู ตร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่ มี
ความโดดเด่นด้ าน
การดู แลผู้ สู ง อ า ยุ  
ผู้ ด้อยโอกาส และ     
ผู้ประสบสาธารณภัย 

1. โครงการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
- สาขาการพยาบาลสาธารณภัย 
 
 

2 สร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านสุขภาพ
ของประเทศและ
จุดเน้นของสถาบัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นสถาบันผลิต
งานวิจัยนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ 
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

- จ านวนผลงานวิจัย
นวัตกรรมที่เป็น
ต้นแบบด้านการดูแล
ผู้ประสบสาธารณภัย 

1. โครงการวิจัยด้านสาธารณภัย 
- ประสิทธิผลของโปรแกรม 
การเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์แผ่นดินไหวของ
โรงเรียนระดับประถมวัย  
พ้ืนที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย : 
การศึกษาน าร่อง 
- ประสบการณ์ของเครือข่าย
ทางสังคมในการช่วยเหลือ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่
ประสบอุทกภัยในอ าเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- การพัฒนาระบบการจัดการ
อุทกภัยโดยชุมชนเป็นฐาน  
(เสนอขอทุนจาก สวก.) 
2. แผนงานวิจัยด้านสาธารณภัย 
- การพัฒนาโปรแกรมการ
เตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว 
เชิงรุกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยง
ประเทศไทย (เสนอขอทุนจาก 
สวก.) 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  สวก. – ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
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ประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ประเด็นมุ่งเน้นของ
ยุทธศาสตร์ ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ 

 3. บริการวิชาการ
และวิชาชีพที่
สร้างทางเลือก
ด้านสุขภาพแก่
สังคม ด้วย
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

- ผู้รับบริการให้การ
ยอมรับในศักยภาพ
การให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ
ของสถาบัน 

- จ านวนพยาบาลที่
เข้ารับการอบรม 

1. โครงการหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลสาธารณภัย 

2. การพัฒนาสถาบัน
ให้มีความเป็นเลิศด้าน
การพยาบาลผู้สูงอายุ 

2. สร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาด้าน
สุขภาพของ
ประเทศและ
จุดเน้นของ
สถาบัน   
 
 
 
 

- เป็นสถาบันผลิต
งานวิจัยนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ 
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

- ร้อยละของงาน 
วิจัยด้านผู้สูงอายุที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
- จ านวนงานวิจัย
ด้านผู้สูงอายุที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

1. โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ตามวิสัยทัศน์ 
 - การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 
2. โครงการวิจัยด้านผู้สูงอายุ 
1) ประสบการณ์การดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุที่รอดชีวิต
จากโรคมะเร็งโดยใช้ภูมิ
ปัญญาไทย 

2) การพัฒนาเครื่องมือคัด
กรองความเสี่ยงก่อนผ่าตัด
ต่อการเกิดสับสนเฉียบพลัน
หลังผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุ 

3) การพัฒนารูปแบบการดูแล
อย่างมีส่วนร่วมส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสน
เฉียบพลัน (delirium)ท่ีเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล 

4) การบูรณาการการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีความปวดจาก
มะเร็งอย่างเป็นองค์รวม 

5) ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความ
ผิดปกติด้านการรู้คิดหลัง
การผ่าตัดท าทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจในผู้สูงอายุ 

6) ผลของโปรแกรมสร้างเสริม
ศักยภาพสมองของผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะความจ าบกพร่อง
เล็กน้อย 
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ประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ประเด็นมุ่งเน้นของ
ยุทธศาสตร์ ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ 

 

   

7) การพัฒนาต้นแบบศูนย์การ 
ดูแลสุขภาพชุมชน 

8) โครงการส ารวจพลัง
สุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่เข้า
รับการรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุสุขภาพดี (เสนอเข้า
ระบบ NRMS ของ วช.แล้ว) 

3. บริการวิชาการ
และวิชาชีพที่
สร้างทางเลือก
ด้านสุขภาพแก่
สังคม ด้วย
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

- ผู้รับบริการให้การ
ยอมรับในศักยภาพ
การให้บริการวิชาการ 
และวิชาชีพของ
สถาบัน 

- จ านวนผู้สูงอายุที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
- จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

1. โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
การพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 
2. โครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยด้านผู้สูงอายุ 
(Service – Teaching – 
Research 

3. การแสวงหารายได้
เชิงรุกของสถาบัน 

5. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
องค์กรแบบยั่งยืน
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

- ระบบการบริหาร
องค์กรมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 

- จ านวนรายได้ต่อปี 1. โครงการแสวงหารายได้เชิง
รุกของสถาบัน 
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลส าเร็จตามไตรมาส 

รวม 
1  2  3  4  

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ
และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม  

1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา    4 4 
    1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า    ≥35 ≥35 
    1.1.2 จ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากความร่วมมือ
ของศิษย์เก่า 

 1 2 1 4 

    1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ 
STIN  

   90 90 

    1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก 

   90 90 

    1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต    4.00 4.00 
1.2 หลักสูตรมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล  
มีความโดดเด่นด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้ประสบสาธารณภัย 

1.2 ระดับความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตร 

   2 2 

    1.2.1 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมีความโดดเด่นด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย 

   2 2 

    1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจากการเรียน
รูปแบบ Work Integrated Learning/Active Learning  

  30  30 

    1.2.3 จ านวนหลักสูตรได้รบัการประกันคุณภาพ
เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล (ASEAN University 
Network-Quality Assurance: AUN-QA)  

  1  1 
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ งาน 
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
1.1.1 การพัฒนาระบบวิธีการคัดเลือก
ผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

1. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
2. โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การ
เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก * 

1. งานรับเข้าศึกษา  
 

1.1.2 พัฒนากิจกรรมในหลักสูตรและ
เสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะ 
STIN ของบัณฑิต และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

3. โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะ
คุณลักษณะ STIN ของบัณฑิต 
 
 

2. งานผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
สังคมและเสริมสร้างคุณลักษณะ 
STIN 

1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ศักยภาพของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดคุณลักษณะ STIN 

4. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของนักศึกษา 
  -ชุดหุ่นฝึกจ ำลองสถำนกำรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ
ชั้นสูง 
  -ชุดระบบ Smart Classroom 
  -ชุดครุภัณฑ์ประจ ำห้องสมุด 
  -ชุดสื่อประชำสัมพันธ์ทำงจอภำพดิจิตอล 
Digital Signage 

3. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

1.1.4 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะ STIN  
ของนักศึกษา 

เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบสาธารณภัย  
1.2.1 ส่งเสริม ผลักดัน และก าหนด
นโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษา
ด าเนินการก าหนดความชัดเจนของ
หลักสูตร และสามารถแสดงจุดเด่นของ
หลักสูตรผ่านกระบวนการการก าหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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

 

1.2.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรด้วย AUN-QA 

 

หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

เป้าประสงค์ 1.1 บณัฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเขา้ 
 

≥35 
 

1. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 

1      5,629.25 144,370.75 ส านักวิชา
บัณฑิต 
ศึกษา 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 2  5,629.25    -     

3  -      70,000.00   
1.1.2 จ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จากความร่วมมือของศิษย์เก่า 

4 4  -      74,370.75   
2. โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลสูก่ารเป็นนัก
ปฏิบัติเชิงรุก * 

1     400,000.00  ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 

 
1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีมีคุณลักษณะ STIN 

90 2     
3 200,000.00    

1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีสอบผ่านการขึ้นทะเบยีนใบประกอบ
วิชาชีพในการสอบคร้ังแรก 

90 
 

4 200,000.00    
3. โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะ 
STIN ของบัณฑิต 
 

1 25,630.50    597,107.05  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา) 

 
2 161,476.55    

1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

4.00 3 350,000.00    
4 60,000.00    

4. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะ STIN ของนักศึกษา      

1     43,451,930.00  ส านักงาน
สถาบัน 
 

 
2     
3  27,675,643.00   
4  15,776,287.00   

 -ชุดหุ่นฝึกจ ำลองสถำนกำรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง   (26,000,000)   
 -ชุดระบบ Smart Classroom   (13,641,430)   
 -ชุดครุภัณฑ์ประจ ำห้องสมุด   (3,115,000)   
 -ชุดสื่อประชำสัมพันธ์ทำงจอภำพดิจิตอล Digital 
Signage 

 
 

(695,500) 
  

 
 
 
 

หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

  5. งานรับเข้าศึกษา  1 4,760.00    45,386.50  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายบริหาร
วิชาการ) 

ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 

2 626.50    
3 30,000.00    
4 10,000.00    

6. งานผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและเสริมสร้างคุณลักษณะ 
STIN  

1 354,080.00    5,224,129.25 179,000.00 ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 2 870,049.25  179,000.00  

3 2,500,000.00    
4 1,500,000.00    

7. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  1     19,440.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา) 

 
2     
3 18,000.00    
4 1,440.00    
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภยั  
1.2.1 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มี
ความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้ประสบสาธารณภยั 

2 
 

8. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานจาก
การเรียนรูปแบบ Work Integrated Learning 
/Active learning และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
 
 
 

1 27,320.00    3,000,000.00  ส านักวิชา
บัณฑิต 
ศึกษา 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 2 35,894.25    

3 500,000.00    
4 2,436,785.75 

   1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจาก
การเรียนรูปแบบ Work Integrated 
learning/Active learning 

30 

1.2.3 จ านวนหลักสูตรได้รับการประกัน
คุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานระดับ
สากล (ASEAN University Network-
Quality Assurance:  
AUN-QA) 

1 
 
 
 
 

9. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตร
ด้วย AUN-QA 

1     120,000.00  -ส านักวิชา
บัณฑิต 
ศึกษา 
-ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 

-ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
-ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพ 

2     
3 60,000.00    
4 60,000.00    
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ 
                   ของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

ผลส าเร็จตามไตรมาส  
รวม 1  2  3  4  

2.1 เป็นสถาบันผลิต
งานวิจัย/นวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ 
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม   

 2.1 ระดับผลงานวิจัยท่ีได้รับการยอมรับ    3 3 
   2.1.1 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็น
ต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบสาธารณภัย 

 
  

1 1 

   2.1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

   30 30 

   2.1.3 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ (Citation paper) ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI 

   0.2 0.2 

   2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
  

12* 12* 

   2.1.5 จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการ 
น าผลการวิจัยไปใช้ 

 
  

300 300 

2.2  เป็นสถาบันแห่ง
การสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

2.2 จ านวนผลงานนวัตนวัตกรรมใหม่ที่
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

   1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * แผน 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ระบุค่าตัวช้ีวัด ในปี 2563 = ร้อยละ 15 ขอปรับลดเป็น ร้อยละ 12 เนื่องจากข้อมูล
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง = ร้อยละ 1.75 (ปี 2559 จ านวน 2 เรื่อง = ร้อยละ 2.47 ปี 2560 จ านวน 1 เรื่อง = ร้อยละ 
1.27 และปี 2561 จ านวน 1 เรื่อง = ร้อยละ 1.52)    
สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 22 วันท่ี 27 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติ                
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ 
                   ของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ งาน 

เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม   
2.1.1 ก าหนดทิศทางการวิจัยของ
สถาบันตามความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 

1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ งานวิจัย
ข้ามศาสตร์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้าน
สังคม ชุมชน  
2. โครงการอบรมการใช้ eRM 
(electronic Research Management) * 

1. งานเงินทุนส่งเสริมนักวิจัยภายใน
สถาบัน  
2. งานจริยธรรมการวิจัย  
3. งานทบทวนและจัดท าวิธีด าเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  

2.1.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
นานาชาติ/ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์  
4. โครงการคลินิควิจัย * 
5. โครงการตลาดนัดวิจัย  นวัตกรรมจาก
หิ้งสู่ห้าง  

4. งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ในเวทีระดับนานาชาติ 

2.1.3 สนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือ
ยกระดับความเชี่ยวชาญในงานวิจัยสู่
ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ 

6. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
- การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลด้านผู้สูงอายุ * 

 

2.1.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
วิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 5. งานแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ืองานวิจัยนวัตกรรม  

2.1.5 สร้างองค์ความรู้เผยแพร่ต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

 6. งานต าราและวารสารสถาบัน  
7. งานส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการสู่สังคม 

เป้าประสงค์ 2.2  เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
2.2.1 ส่งเสริมการน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

2.2.2 ส่งเสริมการน าผลงาน
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์สู่เวที
ประกวด 

2. โครงการนวัตกรรมติดดาว *  

 
หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
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  แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม   
2.1.1 จ านวนผลงานวิจยั/นวัตกรรมที่
เป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภยั 

1 1. โครงการพัฒนางานวิจยันวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์แบบบูรณาการ งานวิจยัขา้มศาสตร์ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน  

1 3,300.00    300,000.00  ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม 

-ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 
-ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2 17,142.75    
3 139,778.63    

2.1.2 ร้อยละของงานวิจยัได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

30 4 139,778.62    

2. โครงการอบรมการใช้ eRM (electronic 
Research Management) * 

1        30,000.00  ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม 

 
2.1.3 จ านวนการอา้งอิงผลงานวิจัยตอ่
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ (Citation 
paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
/Scopus/ISI 

0.2 2     
3 15,000.00    
4 15,000.00    

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์  

1     500,000.00 
 

 ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม 

ฝ่ายวจิัย 
และบริการ
วิชาการ 

2     
2.1.4 ร้อยละของงานวิจยั/นวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

12 
 
 

3 250,000.00    
4 250,000.00    

4. โครงการคลินิควิจัย * 
 

1 9,000.00    656,000.00  
2.1.5 จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
การน าผลการวิจยัไปใช้ 

300 2 52,500.00    
3 297,250.00    

  4 297,250.00    
5. โครงการตลาดนัดวิจัย   นวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง  1 175,810.40    1,000,000.00  

  2 -    
3 -    
4 824,189.60    

 
 
 
 

หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

  6. โครงการพัฒนางานวิจยัสู่ความเป็นเลิศตาม
วิสัยทัศน์ของสถาบัน  
- การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
ด้านผู้สูงอายุ * 

1     200,000.00 

 

ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม 

ฝ่ายวจิัยและ
บริการวิชาการ 2     

3 100,000.00    
4 100,000.00    

7. งานเงินทุนส่งเสริมนักวิจัยภายในสถาบัน 1   102,000.00   1,500,000.00 ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม 

-ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
-ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2   213,000.00  
3   592,500.00  
4   592,500.00  

8. งานจริยธรรมการวิจยั  1     250,000.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายวจิัย 
และบริการ
วิชาการ) 

 
2 5,420.00    
3 122,290.00    
4 122,290.00    

9. งานทบทวนและจัดท าวธิีด าเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจยัของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคน  

1     72,000.00  
2     
3 36,000.00    
4 36,000.00    

10. งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ในเวทีระดับนานาชาต ิ
 
 

1     1,000,000.00  ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม 

ฝ่ายวจิัย 
และบริการ
วิชาการ 

2     
3 500,000.00    
4 500,000.00    

หมายเหต ุ  * โครงการใหม่ 
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

  
 
 

 

11. งานแสวงหาเครือข่ายความร่วมมอืเพื่อ
งานวิจัยนวัตกรรม  

1 2,094.00    200,000.00 212,400.00 ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม 

ฝ่ายวจิัยและ
บริการวิชาการ 2 3,460.00    

3 97,223.00  106,200.00  
4 97,223.00  106,200.00  

2.1.6 จ านวนต าราหนังสือที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
 

3 
 

12. งานต าราและวารสารสถาบัน 
 

1     95,000.00 802,000.00 ส านักงานสถาบัน 
(ฝ่ายวจิัยและ
บริการวิชาการ) 

ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 

2 -  21,056.00  
3 -  390,472.00  
4 95,000.00  390,472.00  

2.1.7 จ านวนบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร ่

40 13. งานส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการสู่สังคม 
 

1     50,000.00  ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

-ศูนย์วิจยัและ
นวัตกรรม 
-ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2     
3 25,000.00    
4 25,000.00    

เป้าประสงค์ 2.2  เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.2.1 จ านวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

1 14. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

1     100,000.00  ส านักงานสถาบัน 
(ฝ่ายวจิัยและ
บริการวิชาการ) 

-ศูนย์วิจยัและ
นวัตกรรม 
-ศูนย์บริการ
การพยาบาล 
-ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 
 

2     
3  50,000.00     
4 50,000.00    

15. โครงการนวัตกรรมติดดาว * 
 

1     50,000.00  
2     
3     
4 50,000.00    

หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลส าเร็จตามไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

3.1 ผู้รับบริการ
ให้การยอมรับ
ในศักยภาพการ
ให้บริการ
วิชาการและ
วิชาชีพของ
สถาบัน 

3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

   4 4 

 3.1.1 จ านวนชุมชนต้นแบบที่เกิดข้ึนจากงาน
บริการวิชาการ 

   2 
(สะสม) 

2 

 3.1.2 จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงาน
บริการวิชาการ 

 500 300 200 1,000 

 3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

   4.00 4.00 

 3.1.4 จ านวนรายได้จากงานบริการวิชาการ
ของศูนย์บริการการพยาบาล 

 2  
ล้านบาท 

1  
ล้านบาท 

1  
ล้านบาท 

4  
ล้านบาท 

 3.1.5 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย  
(Service-Teaching- Research) 

  2  2 
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ งาน 

เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 
3.1.1 พัฒนารูปแบบงานบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือเป็น
ทางเลือกและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
 

1. โครงการบริการวิชาการท่ีชุมชนต้นแบบ 
2. โครงการบริการวิชาการอ่ืน 
  -สำธำรณภัย  
  -กำรพัฒนำศักยภำพผู้ต้องขัง 
  -ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
  -จิตอำสำ 

1. งานประชุมวิชาการ   
2. งานหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง  
-สำขำกำรพยำบำลสำธำรณภัย * 
3. งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
4. งานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล  

3.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการและการตลาด
เชิงรุก 

 5. งานประชาสัมพันธ์และการตลาด
เชิงรุกของงานบริการวิชาการ 

3.1.3 พัฒนาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ตามจุดเน้นของสถาบัน 

3. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
(Faculty practice) ของอาจารย์ 

 

3.1.4 การพัฒนารูปแบบการบูร
ณาการบริการวิชาการร่วมกับ
เครือข่ายทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4. โครงการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการ
แบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย  
5. โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
- ด้ำนผู้สูงอำยุ *  

 

3.1.5 พัฒนาศูนย์บริการ 
การพยาบาลในการให้บริการ
วิชาการ 
อย่างมืออาชีพ 

6. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพยาบาล
ตามความเชี่ยวชาญ  
- ศูนย์บริกำรกำรพยำบำลด้ำนผู้สูงอำยุ * 
- ศูนย์บริกำรพยำบำลผู้ที่มีบำดแผล  
ออสโตมี่และควบคุมกำรขับถ่ำยไม่ได้ * 

 

หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการใหบ้ริการวชิาการและวิชาชีพของสถาบัน 
3.1.1 จ านวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจากงาน
บริการวิชาการ 

2 
 

1. โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบ  1 440.00    200,000.00  ศูนย์บริการการ
พยาบาล 

-ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
-ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

2 12,000.00    
3.1.2 จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงาน
บริการวิชาการ 
 -จ ำนวนผู้เข้ำอบรมหลักสูตรพยำบำลเฉพำะ
ทำง 
-จ ำนวนผู้เข้ำประชุม อบรม 
-จ ำนวนผู้ได้ประโยชน์จำกบรกิำรวิชำกำรอื่น 
-จ ำนวนผู้เข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร
ผู้ช่วยพยำบำล 

1,000 
 

(100) 
 

(300) 
(500) 

 
(100) 

3 93,780.00    
4 93,780.00    

2. โครงการบริการวิชาการอื่น 
  -สำธำรณภัย  
  -กำรพัฒนำศักยภำพผู้ต้องขัง 
  -ผู้ติดเช้ือเอชไอวี 
  -จิตอำสำ 

1     200,000.00  ศูนย์บริการการ
พยาบาล 

ฝ่ายวจิัยและ
บริการวิชาการ 2 17,640.00    

3 91,180.00    
4 91,180.00 

 

 

 
3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

4.00 
 

3. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ (Faculty 
practice) ของอาจารย ์ 

1     33,999.00  ส านักวิชาพยาบาล 
ศาสตร์ 

ศูนย์บริการการ
พยาบาล 2 1,999.00    

3.1.4 จ านวนรายได้จากงานบริการวิชาการ
ของศูนย์บริการการพยาบาล 

4 
ล้านบาท 

 

3 19,000.00    
4 13,000.00    

4. โครงการพัฒนารูปแบบบรกิารวิชาการ
แบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย  

1     150,000.00 450,000.00 -ศูนย์บริการการ
พยาบาล  
-ส านักวิชา
พยาบาล 
ศาสตร์ 

 
3.1.5 จ านวนโครงการบริการวิชาการทีบู่รณา
การกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
(Service – Teaching – Research) 

2 2     
3 75,000.00  225,000.00  
4 75,000.00  225,000.00  

3.1.6 จ านวนหน่วยบริการการพยาบาลตาม
ความเชี่ยวชาญ 

3 

 
 
 



 
 

25 
 

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

-คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

>4 
 

5. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวจิัย 
 - ด้ำนผู้สูงอำยุ * 

1     75,000.00 169,000.00 ส านักวิชา
พยาบาล 
ศาสตร์ 

-ศูนย์บริการ
การพยาบาล 
-ศูนย์วิจยัและ
นวัตกรรม 

2     
- ร้ อ ย ล ะ ข อ งอ า จ า ร ย์ ผู้ ส อน
ภาคปฏิบัติ 
ที่พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 

100 3 37,500.00  84,500.00  
4 37,500.00  84,500.00  

6. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพยาบาลตาม
ความเชี่ยวชาญ  
- ศูนย์บริกำรกำรพยำบำลด้ำนผู้สูงอำยุ *                                 
- ศูนย์บริกำรพยำบำลผู้ที่มีบำดแผลออสโตมี่ 
และควบคุมกำรขบัถ่ำยไม่ได้* 

1     400,000.00  ศูนย์บริการ
การพยาบาล 

-ส านักวิชา
พยาบาล 
ศาสตร์ 
-ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

-จ านวนผู้ได้ประโยชน์จากบรกิาร
วิชาการ 

200 
 

2     
3 200,000.00    

-จ านวนผู้ได้ประโยชน์จากบรกิาร
วิชาการ 
 

20 
 
 

4 200,000.00    

7. งานประชุมวิชาการ  1      400,000.00 ศูนย์บริการ
การพยาบาล 

ฝ่ายวจิัยและ
บริการวิชาการ 2   154,341.60  

3   122,829.00  
4   122,829.40  

8. งานหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง  
-สำขำกำรพยำบำลสำธำรณภัย * 
 

1      2,150,000.00 
2   525.00  
3   1,074,737.50  
4   1,074,737.50  

9. งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1      200,000.00 
2     
3   100,000.00  
4   100,000.00  

หมายเหต ุ  * โครงการใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

  10. งานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ชว่ยพยาบาล  
 

1 265,040.00    3,840,000.00  ส านักงานสถาบัน 
(ฝ่ายวจิัยและ
บริการวิชาการ)  

2 147,980.00    
3 100,000.00    
4 3,326,980.00    

11. งานประชาสัมพันธ์และการตลาดเชงิรุกของ
งานบริการวิชาการ  

1     100,000.00  ศูนย์บริการการ
พยาบาล 

ฝ่ายวจิัยและ
บริการวิชาการ 2     

3 50,000.00    
4 50,000.00    
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน าปรัชญาของเศรษฐกิจ    
                   พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม    

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

ผลส าเร็จตามไตรมาส  
รวม 1 2 3 4 

4.1 สถาบันสืบสานภูมิ
ปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย 
และน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณา
การสู่การเรียนการสอน  
การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต 

4.1 ระดับการสืบสานภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   4 4 

  4.1.1 จ านวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย 

1 - 2 1 4 

  4.1.2 จ านวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ 
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย 

2 - - 2 4 

  4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่น าปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

   80 80 

  4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่น าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

   60 60 

 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ งาน 

4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการสู่
การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต 
4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการ 
บูรณาการภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทยสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือ
การบริการวิชาชีพและวิถีชีวิต / 
อย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไก       
การบูรณาการภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย  

1. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1.2 ก าหนดนโยบาย แนวทางในการ
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในวิถีชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 

2. โครงการการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตของ
นักศึกษาและบุคลากร 
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน าปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม    

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันสบืสานภูมปิัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยบรูณาการสู่การเรยีนการสอน การวิจยั หรือการบริการวชิาการ/วิชาชีพ และวิถชีีวิต  
4.1.1 จ านวนกิจกรรม 
สืบสานภูมิปัญญา 
ไทยและวัฒนธรรมไทย 

4 1. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  1 71,303.00    300,000.00 422,920.00 ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา) 

 

2 9,785.00  20,802.50  
3 213,412.00  402,117.50  
4 5,500.00    

4.1.2 จ านวนโครงการ 
บูรณาการเอกลักษณ์ 
ภูมิปัญญาไทยในการ 
จัดการเรียนการสอน/ 
การบริการวิชาการวิชาชีพ/การวิจยั 

4 2. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบรูณาการ
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  

1     22,000.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา) 

-ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
-ศูนย์วิจยั 
และนวัตกรรม 
-ศูนย์บริการการ
พยาบาล 

2     
3 22,000.00    
4     

4.1.3 ร้อยละของนักศึกษา 
ที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช ้

80 3. โครงการการน าปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชวีิตของนักศึกษา
และบุคลากร 
 

1     30,000.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา) 

 
2     
3 20,000.00    

4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่น า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้

60 4 10,000.00    
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จตามไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

5.1 ระบบการ
บริหารองค์กรมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธผิล 

5.1 ระดับความสามารถในการบริหาร
จัดการองค์กร 

   3 3 

  5.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

   5 5 

  5.1.2 คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

4.30    4.30 

  5.1.3 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการ
พยาบาล 

   - - 

  5.1.4 จ านวนรายไดต้่อปี  4  
ล้านบาท 

4  
ล้านบาท 

4 
 ล้านบาท 

12  
ล้านบาท 

  5.1.5 จ านวนประชาชนทีไ่ด้รบัข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวกับสถาบนัผา่นสือ่สาธารณะ *   

125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 

5.2 บุคลากรเป็น 
คนดี มีความรู้ 
ความสามารถ และ
ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง ภายใต้
สิ่งแวดล้อมในการ
ท างานที่มีความสุข 

5.2 ระดับความสามารถในการพัฒนา
บุคลากรและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

    3 

  5.2.1 จ านวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการ
พัฒนา 

   ** 
- 

** 
- 

  5.2.2 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบัน
ก าหนด 

   35 35 

  5.2.3 คะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ผูกพันของ
บุคลากรต่อสถาบัน 

   3.80 3.80 

  5.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อระบบกายภาพของ
สถาบนั 

   4.00 4.00 

  5.2.5 จ านวนงานพัฒนาที่เกิดจาก
กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู ้

   6 6 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ ** แผน 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ระบุค่าตัวช้ีวัดในปี 2563 = 2 ขอปรับลดเป็น 0 เนื่องจากงานบริหารทรพัยากรบุคคล 
ยังอยู่ระหว่างปรับระบบการด าเนนิงานให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

* ตัวช้ีวัดด้านประชาสัมพันธส์ถาบันที่ขอปรับใหม่ 
สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 22 วันท่ี 27 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติ                
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ งาน 

เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ระบบกลไกในการบริหารจัดการ
องค์กรและติดตามให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
และบริหารความเสี่ยง 
 

5.1.2 พัฒนาระบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับ
การพัฒนาของสถาบัน  

2. โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย * 

2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือการตัดสินใจ 

5.1.3 พัฒนาระบบและกลไกในการ
แสวงหารายได้อย่างต่อเนื่อง 

3. โครงการแสวงหารายได้เชิงรุกของสถาบัน *  

5.1.4 ปรับปรุงรูปแบบการสร้าง
ภาพลักษณ์ของสถาบันและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

4. โครงการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 

 

หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และด ารงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมใน
การท างานที่มีความสุข  
5.2.1 ส่งเสริมสุขภาวะในที่ท างาน 1. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตาม

สายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
(Career Path)  
2. โครงการจัดท าระบบ talent 
management ของสถาบัน * 

1.งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบัน 
 

5.2.2 ส่งเสริมสุขภาวะในที่ท างาน 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและ
นักศึกษา * 

 

5.2.3 พัฒนาบุคลากรสถาบันให้มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท างานได้มาตรฐานสากล 

4. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ  
 

 

5.2.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมสีเขียว การจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 2. งานบริหารจัดการอาคาร
สถาบัน  
3. งานสถาบันสีเขียว 

5.2.5 ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถาบัน 

5. โครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรสถาบัน  

 

5.2.6 สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
บรรยากาศเรียนรู้ และสถานที่ใน
การท างานให้น่าอยู่ 

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
บริการสายสนับสนุนด้านนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี 

 

5.2.7 สนับสนุนให้บุคลากรน า
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานจริง 

7. โครงการการจัดการความรู้เพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร 

 

           หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย งาน/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
5.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจัดการองค์กรด้วยหลกั 
ธรรมาภิบาล 

5 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  

1     30,000.00  ส านักงานสถาบัน 
(ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป) 

 
2     
3 10,000.00    
4 20,000.00    

5.1.2 คะแนนเฉลี่ยของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

4.30 2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
และบริหารความเส่ียง  

1 44,664.00    350,000.00  ส านักงานสถาบัน 
(ฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพฯ) 

 
2 8,700.00    
3 140,000.00    
4 156,636.00    

5.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

4 3. โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการดิจิทัลสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย* 
 

1     500,000.00  ส านักงานสถาบัน 
(ฝ่ายบริการ
การศึกษา) 

 
2     
3 200,000.00    
4 300,000.00    

4. งานพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 
เพื่อการตัดสินใจ  

1     729,000.00   
2     
3 583,200.00    
4 145,800.00    

5.1.4 จ านวนรายได้ต่อป ี(ล้านบาท) 12 
 

5. โครงการแสวงหารายได้เชิงรุกของสถาบัน* 
 

1     50,000.00  ส านักงานสถาบัน 
(ฝ่ายการ 
คลังและทรัพย์สิน) 

 
2     
3 25,000.00    
4 25,000.00    

                           หมายเหต ุ  * โครงการใหม ่
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

5.1.5 จ านวนประชาชนที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เกีย่วกับสถาบันผ่านสื่อ
สาธารณะ   

500,000 
 

6. โครงการประชาสัมพันธ ์
เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 
 

1     730,000.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 

ส านัก 
งานสถาบัน 
 

2 2,244.00    

5.1.6 จ านวนครั้งของการสื่อสาร
สาธารณะที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ของ
สถาบัน    

120 
 

3 200,000.00    
4 527,756.00    

เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มคีวามรู้ ความสามารถ และด ารงชีวติแบบพอเพียง ภายใต้สิง่แวดล้อมในการท างานที่มีความสุข 20101(5) 
5.2.1 จ านวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับ
การพัฒนา 

- 7. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสาย
งานของบุคลากร (Career Path)  

1     30,000.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป) 

 
2     

5.2.2 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพัน
ของบุคลากรต่อสถาบัน 

3.80 3 10,000.00    
4 20,000.00    

8. โครงการจัดท าระบบ talent 
management ของสถาบัน * 

1     10,000.00  
2     
3 5,000.00    
4 5,000.00    

5.2.3 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2 9. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและ
นักศึกษา * 

1     429,230.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป) 

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 2 7,610.00    

3 371,620.00    
4 50,000.00    

                                         หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

5.2.4 ร้อยละของบุคลากร
สถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบัน
ก าหนด 

35 10. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ  

1     300,000.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป) 

 
2     
3  200,000.00    
4  100,000.00     

5.2.7 จ านวนงานพัฒนาที่เกิด
จากกระบวนการแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

6 
 

11. โครงการการจัดการความรู้เพื่อการ
พัฒนาบุคลากร  

1     60,000.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพฯ) 

-ส านักวิชา 
พยาบาลศาสตร์ 
-ส านักงาน
สถาบัน 

2 26,172.75    
3 15,000.00    
4 18,827.25    

5.2.5 คะแนนเฉลี่ยบรรยากาศ
จริยธรรมของสถาบัน 

3.80 12. โครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรสถาบัน  

1     50,000.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป) 

 
2     
3 40,000.00    
4 10,000.00    
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

5.2.6 จ านวนงานบริการ
ของหน่วยงานสนับสนุนที่
ลดระยะเวลาให้บรกิาร 
ปรับหรือลดขั้นตอนหรือ
การลดใช้เอกสาร 
 
 

6 
 

13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ 
สายสนับสนุนด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี  
  
 
(1) งานพัฒนาของส านักงานสถาบัน 
- งำนพัฒนำกำรให้บริกำรฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ 
- งำนพัฒนำกำรให้บริกำรฝ่ำยวิจยัและบริกำรวิชำกำร 
- งำนพัฒนำกำรให้บริกำรฝ่ำยพัฒนำนกัศึกษำ 
- งำนพัฒนำกำรให้บริกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
- งำนพัฒนำกำรให้บริกำรฝ่ำยบริหำรวชิำกำร 
- งำนพัฒนำกำรให้บริกำรฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน 
- งำนพัฒนำกำรให้บริกำรฝ่ำยยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพ 

1 1,530,588.33  54,096.50  58,539,553.00 
 
 

640,000 

15,837,738.20 ส านักงาน
สถาบัน 

 
 2 3,118,890.65  8,917.00  

3 27,020,037.12  7,887,362.35  
4 26,870,037.12  7,887,362.35  
 640,000 

(450,000) 
(10,000) 
(20,000) 
(10,000) 
(40,000) 

(100,000) 
(10,000) 

   

(2) งานประจ าของส านักงานสถาบัน 
- งำนกำรเงิน บัญชี 
- งำนบริหำรทรัพย์สินและพัสดุ 
- งำนยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพ 
- งำนบริหำรกำยภำพและหอพกั 
- งำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
- งำนจัดกำรศึกษำ 
- งำนกิจกำรกจิกรรมนักศึกษำ 
- งำนบรรณสำรสนเทศ 
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- งำนเทคโนโลยกีำรศึกษำ 
- งำนธุรกำร  
- แผนมำตรกำรเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ 
COVID-19 

 57,899,553 
(100,000) 

(42,259,400) 
(350,000) 

(5,027,353.22) 
(1,220,000) 

(200,000) 
(70,000) 

(3,593,000) 
(930,000) 

(1,150,000) 
(2,000,000) 

(999,800) 

   57,899,553 15,837,738.20 

 
หมายเหตุ   *เงินนอกงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสภำกำชำดไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

  14. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบัน  

1 379,790.00    2,000,000.00 2,000,000.00 ส านักงานสถาบัน 
(ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป) 

 
2 130,799.75    
3 489,410.25  1,000,000.00  
4 1,000,000.00  1,000,000.00  

5.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาต่อ
ระบบกายภาพของสถาบัน 

4.00 15. งานบริหารจัดการอาคารสถาบัน  1     1,390,000.00  
2     
3 120,000.00    
4 1,270,000.00    

16. งานสถาบันสีเขียว  1     50,000.00  
2     
3 50,000.00    
4     

หมายเหต ุ  *เงินนอกงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสภำกำชำดไทย 
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จตามไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

6.1 สถาบันมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัยกับสถาบันทั้งใน
และต่างประเทศ 

6.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่าย 

   3 3 

   6.1.1 จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใหม่ทาง
วิชาการและวิจัยกบัเครือข่ายนานาชาติ 

  1 1 2 

   6.1.2 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือกับ
เครือข่ายนานาชาต ิ

 1 1  2 

   6.1.3 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ร่วมมือกับ
เครือข่ายนานาชาต ิ

 1   1 

   6.1.4 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจาก
เครือข่ายนานาชาติ   

10 20 20 10 60 

   6.1.5 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Inter Professional Education 

   1 1 

 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ โครงการ งาน 

6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
6.1.1 พัฒนากลไกในการสรา้งความ
เข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายสากล 
ในการร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการ
วิจัย และดา้นการบริการวิชาการ 

1. โครงการส่งเสรมิความร่วมมือเชิงรุก  
ด้านการศึกษา วิจัย  
บริการวิชาการกับต่างประเทศ  

 

6.1.2 สนับสนุนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของสถาบันให้
ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาต ิ

2. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาติ  
 

 

6.1.3 สนับสนุนการใช้เครือข่าย
นานาชาติในการพัฒนาสมรรถนะ 
ของนักศึกษา  

3. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาแลกเปลีย่น  

 

6.1.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับเครือข่ายภายนอก 

4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสหสาขา
วิชาชีพ (Inter Professional Education) * 

 

6.1.5 พัฒนาหลักสูตรบณัฑติศึกษา 
Joint Degree ร่วมกับเครือข่าย
กาชาดสากลนานาชาต ิ

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑติศึกษา Joint 
Degree * 

 

หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
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แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการและวิจัยกบัสถาบันทั้งในและต่างประเทศ  
6.1.1 จ านวนบันทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือใหม่ทางวิชาการและ
วิจัยกับเครือข่ายนานาชาต ิ

2 1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุก  
ด้านการศึกษา วจิัย บริการวิชาการกับตา่งประเทศ 

1 36,383.98 -   791,204.98 566,844.80 งานวิเทศสัมพันธ ์
 

-ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์  
-ส านักวิชา
บัณฑิตศึกษา 

2 54,821.00  66,844.80  
3 300,000.00  250,000.00  
4 400,000.00  250,000.00  

6.1.2 จ านวนงานวิจยั นวัตกรรม
ที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาต ิ

2 

6.1.3 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่ร่วมมือกบัเครือข่าย
นานาชาต ิ

1 

6.1.5 จ านวนนักศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่าย
นานาชาติ   

60 2. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน  

1     60,000.00  ส านักงาน
สถาบัน 
(ฝ่ายบริหาร
วิชาการ) 

งานวิเทศ
สัมพันธ ์2     

3     
4 60,000.00    

6.1.6 จ านวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Inter 
Professional Education 

1 3. โครงการพัฒนาการเรียน 
การสอนแบบสหสาขาวิชาชพี  
(Inter Professional Education) * 

1     30,000.00  ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 2     

3     
4  30,000.00     

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา Joint 
Degree * 

1     200,000.00  ส านักวิชา
บัณฑิตศึกษา 

งานวิเทศ
สัมพันธ ์2     

3 100,000.00    
4 100,000.00    

 
 
 

หมายเหตุ   * โครงการใหม ่
 



 
 

39 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน ลงทุน ด าเนินงาน ลงทุน งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
หลัก ร่วม 

6.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับ
การพัฒนาในการน าเสนอผลงาน
ระดับนานาชาต ิ    

20 
 
 
 

5. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติ  

1     250,000.00  งานวิเทศ
สัมพันธ ์
 

-ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์  
 
 
 

2     
3 130,000.00    
4 120,000.00    
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ปีงบประมาณ 2563  แยกรายไตรมาส 

 

ยุทธศาสตร์ แหล่งเงิน 
ไตรมาส ( ปรับแผน ) 

รวม รวมท้ังสิ้น 
1 2 3 4 

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนัก
ปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

เงินงบประมาณ 
411,790.50 
(0.27 %) 

1,073,675.80 
(0.70 %) 

31,333,643.00 
(20.30 %) 

20,044,512.75 
(12.99 %) 

52,863,622.05 
(34.25 %) 53,186,992.80 

(34.46 %) 
เงินนอกงบประมาณ 

- 
(0.00 %) 

179,000.00 
(0.12 %) 

70,000.00 
(0.05 %) 

74,370.75 
(0.05 %) 

323,370.75 
(0.21 %) 

2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ
ของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน 

เงินงบประมาณ 
190,204.40  
(0.12 %) 

78,522.75  
(0.05 %) 

1,632,541.63  
(1.06 %) 

2,601,731.22  
(1.69 %) 

4,503,000.00  
(2.92 %) 7,017,400.00  

(4.55 %) 
เงินนอกงบประมาณ 

102,000.00  
(0.07 %) 

234,056.00  
(0.15 %) 

1,089,172.00  
(0.71 %) 

1,089,172.00  
(0.71 %) 

2,514,400.00  
(1.63 %) 

3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้าง
ทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

เงินงบประมาณ 
265,480.00  
(0.17 %) 

179,619.00 
(0.12 %) 

666,460.00 
(0.43 %) 

3,887,440.00  
(2.52 %) 

4,998,999.00 
(3.24 %) 8,367,999.00  

(5.42 %) 
เงินนอกงบประมาณ 

- 
(0.00 %) 

154,866.60 
(0.10 %) 

1,607,066.50  
(1.04 %) 

1,607,066.90  
(1.04 %) 

3,369,000.00 
(2.18 %) 

4. สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ไทย วัฒนธรรมไทย และน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถี
ชีวิต ชุมชนและสังคม 

เงินงบประมาณ 
71,303.00  
(0.05 %) 

9,785.00  
(0.01 %) 

255,412.00  
(0.17 %) 

15,500.00  
(0.01 %) 

352,000.00  
(0.23 %) 774,920.00 

(0.50 %) 
 เงินนอกงบประมาณ 

-    
(0.00 %) 

20,802.50  
(0.01 %) 

402,117.50  
(0.26 %) 

-    
(0.00 %) 

422,920.00  
(0.27 %) 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
แบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงินงบประมาณ 
1,955,042.33 

(1.27 %) 
3,294,417.15  

(2.13 %) 
29,952,317.37 

(19.41 %) 
30,046,006.37 

(19.47 %) 
65,247,783.22  

(42.28 %) 83,085,521.42 
(53.84 %) 

เงินนอกงบประมาณ 
54,096.50  
(0.04 %) 

8,917.00  
(0.01 %) 

8,887,362.35  
(5.76 %) 

8,887,362.35  
(5.76 %) 

17,837,738.20  
(11.56 %) 

6.ขยายความร่วมมือกับเครือข่าย
สากล 

เงินงบประมาณ 
36,383.98  
(0.02 %) 

54,821.00  
(0.04 %) 

530,000.00  
(0.34 %) 

710,000.00  
(0.46 %) 

1,331,204.98  
(0.86 %) 1,898,049.78  

(1.23 %) 
เงินนอกงบประมาณ 

- 
(0.00 %) 

66,844.80  
(0.04 %) 

250,000.00  
(0.16 %) 

250,000.00 
(0.16 %) 

566,844.80  
(0.37 %) 

รวมทั้งส้ิน (บาท) 
3,086,300.71 

(2.00 %) 
5,355,327.60 

(3.47 %) 
76,676,092.35 

(49.68 %) 
69,213,162.34 

(44.85 %) 
154,330,883.00 

(100.00 %) 
154,330,883.00 

(100.00 %) 
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ค่าใช้จ่ายรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 ปีงบประมาณ 2563 แยกงบด าเนินงานและงบลงทุน 

 

ไตรมาส 
งบแผ่นดิน (บาท) งบนอกงบประมาณ (บาท) 

รวม 
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 
2,930,204.21 

(2.27 %) 
- 

156,096.50 
(0.62 %) 

- 3,086,300.71 
(2.00 %) 

2,930,204.21 (2.27 %) 156,096.50 (0.63%) 

2 
4,690,840.70 

(3.63 %) 
- 

664,486.90 
(2.65 %) 

- 5,355,327.60 
(3.47 %) 

4,690,840.70 (3.63 %) 664,486.90 (2.65 %) 

3 
36,694,731.00 

(28.38 %) 
27,675,643.00 

(21.40 %) 
12,305,718.35 

(49.16 %) 
- 76,676,092.35 

(49.68 %) 
 64,370,374.40 (49.40 %) 12,305,718.35 (49.16 %) 

4 
41,528,903.34 

(31.12 %) 
15,776,287.00 

(12.53 %) 
11,907,972.00 

(47.57 %) 
- 69,213,162.34 

(44.85 %) 
 57,305,190.34 (42.32 %) 11,907,972.00 (47.57 %) 

รวม 
85,844,679.25  

(66.39 %) 
43,451,930.00  

(33.61 %) 
25,034,273.75 

(16.22 %) 
- 154,330,883.00 

(100 %) 
129,296,609.25 (83.78 %) 25,034,273.75 (16.22 %) 
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ปีงบประมาณ 2563  แยกงานตามยุทธศาสตร์และงานประจ า 

 
หมายเหต ุ        1. รวมงบประมาณแผนมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  วงเงิน 999,800 บาท  (ยุทธศาสตร์ที่ 5) 

 2. ไม่รวม พรบ.โอนงบประมาณ วงเงิน 946,100 บาท (งบแผ่นดิน) 
 3. ไม่รวมงบประมาณที่ใช้บริหารส่วนกลางของสถาบัน 198,758,700 บาท ดังนี้ 

1) งบประมาณรายจา่ยบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า เงิน พตส.  เงินประจ าต าแหน่งวิชาชพีเฉพาะ 
ค่าตอบประจ าต าแหน่งทางบริหารมีวาระ 

2) ค่าสาธารณูปโภค      
3) ค่าตอบแทนเหมาจา่ยรถประจ าต าแหนง่   
4) ค่าอยู่เวรล่วงเวลา    

ยุทธศาสตร์ แหล่งเงิน 
                    งบประมาณ   บาท (ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์  งานประจ า  รวม  รวมทั้งสิ้น 

1.สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็น
นักปฏิบัติเชิงรุกและมี
คุณภาพมาตรฐานสากล 

งบแผ่นดิน 
47,574,666.30  

(36.39 %) 
5,288,955.75  

(22.43 %) 
52,863,622.05 

(34.25 %) 53,186,992.80 
( 34.46 %) เงินนอก

งบประมาณ 
144,370.75  

(0.11 %) 
179,000.00  
(0.76 %) 

323,370.75  
(0.21 %) 

2.สร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประเทศและจุดเน้นของ
สถาบัน 

งบแผ่นดิน 
2,836,000.00 

(2.17 %) 
1,667,000.00  

(7.07 %) 
4,503,000.00  

(2.29 %) 
7,017,400.00 

( 4.55 %) เงินนอก
งบประมาณ 

- 
2,514,400.00  

(10.66 %) 
2,514,400.00  

(1.63 %) 

3.บริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพ
แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

งบแผ่นดิน 
1,058,999.00  

(0.81 %) 
3,940,000.00  

(16.71 %) 
4,998,999.00  

(3.24 %) 8,367,999.00 
( 5.42 %) เงินนอก

งบประมาณ 
619,000 
( 0.49 %) 

2,750,000 
( 11.58 %) 

3,369,000 
( 2.23 %) 

4.สร้างความภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย  
และน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต  
ชุมชนและสังคม 

งบแผ่นดิน 
52,000.00  
(0.04 %) 

300,000.00  
(1.27  %) 

352,000.00  
( 0.23 %) 

774,920.00 
( 0.50 %) เงินนอก

งบประมาณ 
- 

422,920.00  
(1.79 %) 

422,920.00  
(0.27 %) 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล และปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบแผ่นดิน 
60,728,783.22 

(46.45 %) 
4,519,000.00  

(19.16 %) 
  65,247,783.22 

(42.28 %) 83,085,521.42 
(53.84 %) เงินนอก

งบประมาณ 
15,837,738.20 

(12.11 %) 
2,000,000.00  

(8.48 %) 
  17,837,738.20 

(11.56 %) 

6.ขยายความร่วมมือกับ
เครือข่ายสากล 

งบแผ่นดิน 
1,331,204.98  

(1.02 %) 
- 

1,331,204.98  
(0.86 %) 1,898,049.78 

( 1.23 %) เงินนอก
งบประมาณ 

566,844.80  
( 0.43 %) 

- 
566,844.80  
(0.38 %) 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 
130,749,607.25 

(84.72 %) 
23,581,375.75  

(15.28 %) 
154,330,883.00 

(100.00 %) 
154,330,883.00 

(100.00 %) 


