


คํานํา 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2560 - 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทที่ 5)   
จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นการปรับปรุงโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2560 - 2568 
ฉบับเดิม (เฉพาะบทที่ 5) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ (1) สรุปการเปรียบเทียบข้อมูลของแผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2554 - 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทที่ 5) (2) แผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2554 - 2568 ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2565 (เฉพาะบทที่ 5) และ (3) การเปรียบเทียบ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2560 - 2568 ฉบับปรับปรุง  เดือน
มกราคม 2565 (เฉพาะบทที่ 5) 

การปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในครั้งนี้ เพ่ือให้สถาบันมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ 
ของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสถาบันมากท่ีสุด 

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2560 - 2568 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทที่ 5) ในการนี้จึงขอส่งแผนดังกล่าวให้กับ 
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและดาเนินการต่อไป 

 

 

คณะผู้จัดทํา 
 



สรุปการเปรียบเทียบขอ้มูลของแผนปฏิบัติการดจิิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนเดิม ฉบับประกาศใช้ 30 ส.ค. 64 (เฉพาะบทท่ี 5) แผนฉบับปรับปรุง เดอืน ม.ค. 65 (เฉพาะบทท่ี 5) 
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนพันธกิจ มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติ
เชิงรุก สร้างผลผลิตทางวิชาการ และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ขับเคลื่อน 
พันธกิจ มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สร้างผลผลิตทางวิชาการ และ
นวัตกรรมเพ่ือสงัคม 
VISSION KPI : 1.1.3/2.1.4/3.1.3/3.2.5/3.3.3/3.4.1/3.5.3/3.7.2/4.2.3 

จ านวนโครงการ จ านวน
ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) KPI 
Lagging  Leading 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการระบบข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐาน 

4 5 8,000,000 บาท 2 2,100,000 บาท 1.1.3 
1.2.2 

1.1.1,1.1.2 
1.2.1 

 รวม 5 KPI 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ 

4 7 35,000,000 บาท 4 55,452,400 บาท 2.1.4,2.2.3,2.4.2 
2.3.3 

2.1.1,2.1.2,2.1.3 
2.2.1,2.2.2 
2.3.1,2.3.2 
2.4.1 

 รวม 12 KPI 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ธรรมาภิบาล 

8 14 49,800,000 บาท 7 29,390,000 บาท 3.1.3 
3.2.3,3.2.5 
3.3.2,3.3.3 
3.4.1 
3.5.3 
3.6.1,3.6.2 
3.7.2 

3.1.1,3.1.2 
3.2.1,3.2.2,3.2.4 
3.3.1 
 
3.5.1,3.5.2 
3.6.2 
3.7.1 

 รวม 19 KPI 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร และนักศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3 5 2,200,000 บาท 3 1,200,000 บาท 4.2.1,4.2.2,4.2.3 
4.3.3 

4.1.1,4.1.2,4.1.3 
4.3.1,4.3.2 

 รวม 9 KPI 
รวม 19 31 95,000,000 บาท 16 80,642,400 บาท รวมทั้งสิ้น 45 KPI 
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สรุปงบประมาณ แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 
ฉบับปรบัปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทที่ 5) จ าแนกตามปีงบประมาณ 

 
งบประมาณ 64 65 66 67 68 รวม 

แผนเดิม 
3,400,000  

20,750,000 33,950,000 23,500,000 13,400,000 95,000,000 

แผนปรับ  0 10,794,000 18,942,800 35,632,800 22,772,800 88,142,400 
 

หมายเหตุ  
        1. ยกเลิก 2 โครงการ เนื่องจากผู้รับผิดชอบหลักยืนยันขอยกเลิก 
           1.1. โครงการที่ 3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีส าหรับการเชื่อมต่อกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
                 ผู้รับผิดชอบหลกั ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
       1.2  โครงการที่ 3.4 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยบริหารกายภาพ 
                 และหอพัก 

 2. เพ่ิมโครงการตามแผนฯ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องประชุม รองรับการใช้งานแบบ Hybrid (ปีงบประมาณ 2565  
            ใช้เงินงบประมาณภายใต้งานของหนว่ยเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2567 ใช้งบประมาณสถาบัน) 
        3. ปีงบ 65 ให้เพิ่ม 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายอาคารพระบรมคุณ และโครงการจัดซื้อ SSD งบประมาณรวม 7.5 ล้านบาท 
            คณะกรรมการบริหารอนุมัติให้ด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผู้รับผิดชอบ หลัก / ร่วม ตามโครงการ/งาน ประจ าปีงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม 2565 

 

โครงการ/งาน 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

หลัก ร่วม 2564* 2565 2566 2567 2568 
1.1 โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI: Business Intelligence) 
     ระยะที่ 3 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ส านักวิชา 
2. ส านักงานสถาบัน 

- - √ √ √ 

1.2 โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา  
     สภากาชาดไทย พ.ศ. 2569 – 2573 

หน่วยเทคดนโลยี
สารสนเทศ 

1. ส านักวิชา 
2. ส านักงานสถาบัน 
3. ศูนย์วิจัยและนวตักรรม 
4. ศูนย์บริการการ 
   พยาบาล 

- - - √ √ 

2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบส ารองข้อมูล  
     เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบัน  

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - √ √ √ √ 

2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Information 
     Security Management System: ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC  
     27001:2013 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - √ √ √ √ 

2.3 โครงการจัดซื้อ/เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพิม่เตมิ หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - √ √ √ √ 

2.4 งานบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยข้อมลู (MA) หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หน่วยบริหารทรัพย์สิน 
และพัสด ุ

- √ √ √ √ 

3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการแบบรวมศูนย์ ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- √ √ √ √ 

3.2 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หน่วยเทคโนโลยี
การศึกษา  

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- √ √ √ √ 

 
หมายเหตุ  * โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนการสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 
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โครงการ/งาน 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

หลัก ร่วม 2564 2565 2566 2567 2568 
3.3 โครงการพัฒนาระบบปญัญาประดิษฐ์เพื่อการให้ข้อมูลและการบริหารงานของสถาบัน (AI)  หน่วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. หน่วยธุรการทั่วไป  
   (งาน ปชส.) 
2. ฝ่ายวิจัยและ 
   บริการวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหาร 
   วิชาการ 

- √ √ √ √ 

3.4 โครงการจัดหาระบบบริหารจดัการการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพื่อขับเคลื่อน 
     การบริหารงานแบบดิจิทลั 

หน่วยเทคโนโลยี
การศึกษา 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- √ √ √ √ 

3.5 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-สารบรรณ) ส าหรับสถาบัน 
 

หน่วยธุรการทั่วไป 
(งานสารบรรณ) 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- √ √ √ √ 

3.6 งานบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศให้สามารถรองรับพันกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หน่วยบริหาร
ทรัพย์สินและพัสด ุ

- √ √ √ √ 

3.7 โครงการปรับปรุงห้องเรียน หอ้งประชุม รองรับการใช้งานแบบ Hybrid หน่วยเทคโนโลยี
การศึกษา 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- √ √ √ √ 

4.1 โครงการพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยดีิจิทัลส าหรบัผู้บริหารระดับกลางและสูง 
 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หน่วยบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- √ √ √ √ 

4.2 โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลแก่บุคลากรและ 
     นักศึกษา 
 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หน่วยบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

- √ √ √ √ 

4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยดีิจิทัลด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร ์
 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หน่วยบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- √ √ √ √ 

 

 

4 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2565 (เฉพาะบทที่ 5) 

 
วิสัยทัศน์   “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ขับเคลื่อนพันธกิจ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สร้างผลผลิตทางวิชาการ  

และนวัตกรรม เพ่ือสังคม”        
พันธกิจ     

1. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการด าเนินงานของสถาบันตลอดจนการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่มุ่งสร้างคุณภาพให้ได้รับการยอมรับ 
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับการบริหารและการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีศักยภาพ 
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน 
4. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะความรู้ การประยุกต์ใช้ และการตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ 

              สังคมและประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการระบบข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร และนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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      VISSION KPI 
 

VISSION KPI ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริหารสถาบันในการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ - - - 4 (จาก 5) 
2.1.4 ร้อยละของเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามแผน  
       BCP ด้านดิจิทัล 

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทาง 
       วิชาการแบบรวมศูนย ์

- - 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 

3.2.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบการเรยีนการสอน 
       อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

- - 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 

3.3.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบปัญญาประดิษฐ ์ - 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 
3.4.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ประชุม 
       อิเล็กทรอนิกส์ e-meeting) 

4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 

3.5.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ - - 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 
3.7.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการใช้งานห้องเรียน ห้องประชุม 
        แบบ Hybrid 

4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 

4.2.3 ร้อยละบุคคลากรสถาบันที่เข้ารับการอบรม และผ่านเกณฑ์การประเมินสรรถนะ  
       (Digital Literacy) ภายใน 4 ป ี

75% 75% 75% 100% 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  บูรณาการระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 
โครงการที ่  1.1 โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI: Business Intelligence) ระยะที่ 3 
ผู้รับผิดชอบ  หลัก หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วม 1. ส านักวิชา  2. ส านักงานสถาบัน 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลที่เกีย่วข้องและสามารถวิเคราะห์พร้อมวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อให้สถาบันมีเครื่องมือในการสนับสนุนการตดัสินใจของผู้บริหาร ได้อยา่งสอดคล้องตามพันธกิจของสถาบัน 
 

KPI ปีงปม. 2566 KPI ปีงปม. 2567 KPI ปีงปม. 2568 
1.1.1 ขอบเขตงานของโครงการเสร็จสมบูรณ์ (เป้า = 1 ฉบับ) 1.1.2 ประสิทธิภาพของการด าเนนิโครงการ (เป้า = เป็นไปตาม 

        แผนจัดจ้าง) 
1.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริหารสถาบันในการใช้  
       ฐานข้อมูลเพื่อการตดัสินใจ (เป้า = 4 จากคะแนนเต็ม 5) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 
หมายเหตุ 

0.00 
 

0.00 
1. การส ารวจ requirement จาก 
   ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การจัดท า TOR ระบบ 
   สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ (รวม 
   การปรับแก้ไขรายงานเดมิที่มีให ้
   รองรับความต้องการใช้งาน)    

1,000,000.00 
3. การขออนุมัติด าเนินโครงการ 
   บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการ 
   ตัดสินใจ (BI: Business  
   Intelligence) ระยะที่ 3  
4. การจัดจ้าง 
5. การด าเนินโครงการตามแผน ปีท่ี 1 

1,000,000.00 
6. การด าเนินโครงการตามแผน ปีท่ี 2  
7. การติดตามประเมินประสิทธิผลของ 
   โครงการ 

2 ล้าน 
(สถาบัน) 

1. ผู้บริหารหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
   ต้องให้ข้อมูลในการร่าง TOR  
   เพื่อให้ระบบตอบโจทย ์
2. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ก าหนดระบบตดิตามข้อมูล 
   ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  บูรณาการระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 
โครงการที่   1.2 โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2569 – 2573  
ผู้รับผิดชอบ  หลัก หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วม 1. ส านักวิชา  2. ส านักงานสถาบัน 3. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 4. ศูนย์บริการการพยาบาล 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทลัสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2569 – 2573  ที่เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านดิจิทลัของสถาบันได ้

    อย่างเป็นรูปธรรม 
 

KPI ปีงปม. 2567 KPI ปีงปม. 2568 
1.2.1 รายงานผลส ารวจความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง (เป้า = 1 ฉบับ) 1.2.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2569-2573 

       (เป้า = ประกาศใช้แผนปฏบิัติการดจิิทัล สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2569-2573) 
 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 
หมายเหตุ 

0.00 
 

0.00 
  

30,000.00 
1. การส ารวจความต้องการของผูเ้กี่ยวข้อง  
   (VOC) (VOS) 
2. การรวบรวมข้อมลูเพื่อท าร่างแผนปฏิบัติการ 
   ดิจิทัลสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา  
   สภากาชาดไทย พ.ศ. 2569 – 2573   

70,000.00 
3. การวิเคราะห์และประเมินความส าเร็จของแผน 
   ดิจิทัล 64-68 ร่วมกับรายงานผลส ารวจความ 
   ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง (VOC) (VOS) 
4. การจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบตัิการดิจิทัลสถาบัน 
   การพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย  
   พ.ศ. 2569 –2573   
5. การวิพากย์และประชาพิจารณแ์ผนฯ (แบ่ง 
    ระดับ ผู้บริหาร และบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
6. การประกาศใช้แผน 

1 แสน 
(สถาบัน) 

เพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจของ
สถาบนัและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของ
ประเทศไทย 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
โครงการที่   2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบส ารองข้อมูล เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบัน 
ผู้รับผิดชอบ  หลัก หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบส ารองข้อมูลทีม่ีเสถียรภาพ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ปญัหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มมีาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

 

KPI ปีงปม. 2565 KPI ปีงปม. 2566 KPI ปีงปม. 2567-2568 
2.1.1 รายงานผลการศึกษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
        และระบบส ารองข้อมูล (เปา้ = 1 ฉบับ) 

2.1.2 รายงานขอบเขตงานโครงการ (เป้า = 1 ฉบับ) 2.1.3 มรีะบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Cloud Computing)  
        (เป้า = เพิ่มขึ้น 1 ระบบ) 
2.1.4 ร้อยละของเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง    
        ตามแผน BCP ด้านดิจิทัล (เป้า = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 
หมายเหตุ 

20,000.00 
1. การศึกษาข้อมูลการใช้งานฯ  
   เช่น ค่าใช้จ่าย, ความปลอดภัย 
   ในการใช้งาน, การติดตั้งระบบ, 
   การจัดกลุ่มประเภทข้อมูล 
   และความเสถียรในการใช้งาน 
 

0.00 
2.การจัดท า TOR เช่าระบบ 
  คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน  
 

4,500,000.00 
3. การจัดซื้อ/เช่าระบบ   
   คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
4. การทบทวนขอบเขตงานเช่าใช้ 
   เครือข่ายเสมือน  
5. การด าเนินการต่อสญัญาเช่า 

3,000,000.00 
4. การทบทวนขอบเขตงานเช่าใช้ 
   เครือข่ายเสมือน  
5. การด าเนินการต่อสญัญาเช่า 
 

7.52 ล้าน 
(สถาบัน) 

 

 
 
 
 
 
 



10 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
โครงการที่   2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Information Security Management System: ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
ผู้รับผิดชอบ  หลัก หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสถาบัน 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันในด้านบริหารจัดการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

KPI ปีงปม. 2565 KPI ปีงปม. 2566 KPI ปีงปม. 2567-2568 
2.2.1 รายงานขอบเขตงานโครงการ (เป้า = 1 ฉบับ) 2.2.2 มีระบบเฝา้ระวังและตรวจสอบเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร ์

        (เป้า = 1 ระบบ) 
2.2.3 ร้อยละของเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได ้
       อย่างต่อเนื่องตามแผน BCP ด้านดิจิทัล 
       (เป้า = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99) 

2.2.3 ร้อยละของเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได ้
       อย่างต่อเนื่องตามแผน BCP ด้านดิจิทัล 
       (เป้า = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 
หมายเหตุ 

20,000.00 
1. ศึกษาดูงาน 
2. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญ 
3. จัดท า TOR 
4. ประเมินราคา 
 

1,000,000.00 
5. การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ 
   บริหารจัดการความมั่นคง 
   ปลอดภัยสารสนเทศ 
6. การติดตามประเมินประสิทธิผล 
  

0.00 
6. การติดตามประเมิน    
   ประสิทธิผล 
 

0.00 
6. การติดตามประเมิน    
   ประสิทธิผล 
 

1,020,000.00 ล้าน 
(สถาบัน) 

คุ้มค่าคุ้มทุน คือ ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัให้บริการได้
ต่อเนื่อง มั่นคงปลอดภยั และ
ผู้ใช้บริการเกดิความเชื่อมั่น 
ในการใช้บริการ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
โครงการที่   2.3 โครงการจัดซื้อ/เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพิม่เตมิ 
ผู้รับผิดชอบ  หลัก หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถรองรบัเทคโนโลยดีิจิทัลในปัจจุบัน และทดแทนเครื่องเดิมทีเ่สื่อมสภาพ 

2. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานตามพันธกิจของสถาบัน 
 

KPI ปีงปม. 2565 KPI ปีงปม. 2566 KPI ปีงปม. 2567-2568 
2.3.1 แผนการจัดหาทดแทนคอมพิวเตอร์ (เป้า = 1 ฉบับ) 2.3.2 รายงานขอบเขตงานโครงการ (เป้า = 1 ฉบับ) 

 
2.2.3 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ได้รับการทดแทนตามอาย ุ
        การใช้งาน (เป้า = 100 เครื่อง/ปี) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 
หมายเหตุ 

0.00 
1. จัดท าระเบยีนข้อมูลการใช้งาน 
   เครื่องคอมพิวเตอร ์
2. ส ารวจความต้องการเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์  
3. จัดท าแผนการปรับเปลี่ยน  
   ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร ์

0.00 
4. ท า TOR การซื้อ/เช่าเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์ 
 

3,000,000.00 
5. จัดซื้อ/เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  
   จ านวน 100 เครื่อง 

3,000,000.00 
6. จัดซื้อ/เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  
   จ านวน 100 เครื่อง 

6 ล้าน 
(สถาบัน) 

1. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   เสนอให้ใช้วิธีการจัดซื้อ 
2. สภากาชาดไทย ใช้วิธีการเช่า 
   ซึ่งเป็นการเช่ารองรับการใช้งาน 
   ของเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ  
3. มหาวิทยาลัยมีทั้งซื้อและเช่า 

 
วิธซีื้อ : ขอ้ดี คือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือถกูกวา่การเช่า และคอมพิวเตอร์ที่ซื้อเป็นครุภัณฑ์ของสถาบัน ขอ้ดอ้ย คือ รับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษา และการจัดการขยะทางอิเลก็ทรอนิกส์ (เมื่อหมดอายุการใช้งาน) 
วิธเีช่า : ขอ้ดี คือ ในระหว่างการเชา่มีการบ ารุงรักษาและตรวจสอบสภาพการใช้งาน มีเคร่ืองส ารองกรณีเคร่ืองเสีย ข้อดอ้ย คือ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าราคาซื้อ (ประมาณ 70%) ระยะเวลาเชา่ 3 ปี  ซ่ึงสอบถามจาก 
           หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สินแล้วไม่สามารถเชา่แบบเงือ่นไข 3 ปี ได ้
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
โครงการที่   2.4 งานบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยข้อมลู (MA) 
ผู้รับผิดชอบ  หลัก หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วม หน่วยบริหารทรัพยส์ินและพสัด ุ
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อบ ารุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายฯ และความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลเชิงป้องกัน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อซ่อมแซมแก้ไข (Corrective) และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครือข่ายที่เสียหายหรือขัดข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องครอบคลมุพื้นท่ีปฏิบัติงานของสถาบัน 
 

KPI ปีงปม. 2565-2568 
2.4.1 ร้อยละของการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยข้อมลูตามรอบระยะเวลา (เป้า =  ร้อยละ 100) 
2.4.2 ร้อยละของเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามแผน BCP ด้านดจิิทัล (เป้า = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 

1,400,000.00 
1. ขออนุมัติท าสัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบ 
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (โดยครอบคลุม 
   การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจสอบ 
   และทดสอบ การรักษาความปลอดภัยของ 
   ระบบฯ 
2. จัดท ารายงานการวเิคราะห์ระบบ 
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อน าไป 
   พัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ง  
3. ทบทวนขอบเขตงานจ้าง MA ระบบฯ 

13,170,800.00 
4. ต่อสัญญาจ้าง MA ระบบฯ 
5. ทบทวนขอบเขตงานจ้าง MA  
   ระบบฯ 

 

13,170,800.00 
4. ต่อสัญญาจ้าง MA ระบบฯ 
5. ทบทวนขอบเขตงานจ้าง 
   MA ระบบฯ 

 

13,170,800.00 
4. ต่อสัญญาจ้าง MA ระบบฯ 
5. ทบทวนขอบเขตงานจ้าง  
   MA ระบบฯ 

 

40,912,400.00 
(สถาบัน) 

หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ
สร้างสถานการณ์จ าลอง 
(Simulation Exercises) เป็น
ประจ าทุกปี โดยต้องมีการ
ปรับเปลีย่นหมุนเวียน
สถานการณ์จ าลอง เพื่อให้แน่ใจ
ว่าได้มีการทดสอบความสูญเสีย/
เสียหายของปัจจัยหลักท่ี
เกี่ยวข้องทุกๆ 1 ปี) 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
โครงการที่   3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการแบบรวมศูนย ์
ผู้รับผิดชอบ  หลัก  ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ ร่วม  หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบัน 

2.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยด้านการพยาบาลแก่บุคลากรทางการพยาบาล 
 

KPI ปีงปม. 2565 KPI ปีงปม. 2566 KPI ปีงปม. 2567-2568 
3.1.1 รายงานผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาระบบ 
       (เป้า = 1 ฉบับ) 

3.1.2 รายงานขอบเขตงานโครงการ (เป้า = 1 ฉบับ) 
 

3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทาง 
       วิชาการแบบรวมศูนย์ (เป้า = 4 จากคะแนนเต็ม 5) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 

0.00 
1.ศึกษาดูงาน 
2. ส ารวจความต้องการของผู ้
   มีส่วนไดส้่วนเสยี (VOC) (VOS) 
3. สรุปข้อมูลความต้องการ  

0.00 
4. จัดท า TOR  

5,000,000.00 
5 ด าเนินโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง 
6. พัฒนาระบบ 
7. ทดสอบการใช้งาน/ใช้งานจริง 

0.00 
8. ใช้งานจริง 
9. ประเมินผลการใช้งาน 

5 ล้าน 
(สถาบัน) 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
โครงการที่   3.2 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ผู้รับผิดชอบ  หลัก  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ร่วม  หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมลูการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใช้งานให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรยีนได้ทุกท่ีทุกเวลา 

2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีชอ่งทางในการเรียนการสอนออนไลน์ และการน าเข้าสื่อการสอนและการเรยีนออนไลน์ ทั้งรูปแบบทฤษฎีและการปฏิบัติออนไลน ์
3. เพื่อให้มีระบบการท าข้อสอบออนไลน์ และวัดผลพร้อมประเมินการเรยีนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลทีม่ีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อด าเนินการพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอนของสถาบันโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลสอดคล้องกับนโนบายของ อว. 
 

KPI ปีงปม. 2565 KPI ปีงปม. 2566 KPI ปีงปม. 2567-2568 
3.2.1 รายงานรูปแบบระบบ e-learning ของสถาบัน 
        (เป้า = 1 ฉบับ) 

3.2.2 รายงานขอบเขตงานโครงการ (เป้า = 1 ฉบับ) 
 

3.2.3 จ านวนสื่อการเรียนการสอนที่เป็นดิจิทัลจากระบบท่ีพัฒนา 
       (เป้า = ปี 67 จ านวน 10 เรื่อง / ปี 68 จ านวน 20 เรื่อง)  
3.2.4 จ านวนนักศึกษาท่ีใช้งานระบบสื่อดิจิทัล (เปา้ = 800 คน) 
3.2.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบการเรยีนการสอน 
       อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (เป้า = 4 จากคะแนนเต็ม 5) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 

0.00 
1. ศึกษาดูงาน 
2. ส ารวจความต้องการ จาก VOC & VOS 
   (กก.บริหารหลักสูตร อาจารยผ์ูส้อน และ 
   นักศึกษาพยาบาล) 
3. ไตรมาส 4 สรุปรูปแบบระบบการเรยีน 
   การสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

0.00 
4. จัดท า TOR  

3,000,000.00 
5. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
6. พัฒนาระบบและทดสอบระบบ 
 

0.00 
7. ใช้งานจริงและประเมิน  
   ประสิทธิภาพ 

3 ล้าน 
(สถาบัน) 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
โครงการที่   3.3 โครงการพัฒนาระบบปญัญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการให้ข้อมลูและการบรหิารงานของสถาบัน  
ผู้รับผิดชอบ  หลัก  หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ ร่วม  1.หน่วยธุรการทั่วไป (งาน ปชส.) 2. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 3. ฝ่ายบรหิารวิชาการ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการนักศึกษา บุคลากรสถาบัน และบุคคลภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ 

2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมลูจากระบบ AI ไปใช้ในการบรหิารเชิงกลยุทธ์ในอนาคต 
 

KPI ปีงปม. 2565 KPI ปีงปม. 2566-2568 
3.3.1 รายงานผลการส ารวจข้อมูลและร่างโครงสร้าง 
       chat bot (เป้า = 1 ฉบับ) 

3.3.2 มีระบบสารสนเทศท่ีใช้ AI ในการสนับสนุนข้อมูลของสถาบัน (เป้า = 1 ระบบ)  
3.3.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบปัญญาประดิษฐ์ (เป้า = 4 จากคะแนนเต็ม 5) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 
หมายเหตุ 

0.00 
1. ติดต่อบริษัทมาน าเสนอระบบปญัญา 
    ประดิษฐ์ 
2. ศึกษาและส ารวจปัญหา วิธีการแก้ไข  
   และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ท่ีนักศึกษา 
   และบุคลากรให้ความสนใจและสอบถาม 
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนเพื่อ 
   ตัดสินใจท าหรือยตุิโครงการ 
 

0.00 
4. จัดท า TOR  
(กรณีด าเนินโครงการ) 

1,500,000.00 
5. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
6. พัฒนาระบบและทดสอบระบบ 
7. เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวข้อง 
 

0.00 
8. ใช้งานจริงและ 
   ประเมินประสิทธิภาพ 

1.5 ล้าน 
(สถาบัน) 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
โครงการที่   3.4 โครงการจัดหาระบบบริหารจดัการการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแบบดิจิทัล  
ผู้รับผิดชอบ  หลัก  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ร่วม  หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประชุม  

2. เพื่อช่วยบริหารจัดการในเรื่องเอกสารการประชุม 
3. เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหา และจัดเก็บเอกสารการประชุม 
 

KPI ปีงปม. 2565-2568 
3.4.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ (e-meeting) (เป้า = 4 จากคะแนนเต็ม 5) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 
หมายเหตุ 

0.00 
1. ศึกษา และทดลองใช้ระบบบรหิาร 
   จัดการการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ของ 
   สภากาชาดไทย (ไตรมาส 2) 
2. อบรมผู้ใช้งานและทดลองใช้งานจริง   
   (ไตรมาส 3 ถึง 4 ) 
3. ประเมินผลการใช้งานเพื่อตัดสนิใจ 
   ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566 
 

200,000.00 
4. ใช้งานจริงและประเมินผล  

0.00 
4. ใช้งานจริงและประเมินผล  

0.00 
4. ใช้งานจริงและประเมินผล 

2 แสนบาท 
(สถาบัน) 

ระบบรหิารจดัการการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงาน
แบบดิจิทัลเป็นการใช้ระบบท่ี
สภากาชาดไทย ใช้งานอยู่ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
โครงการที่   3.5 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-สารบรรณ) ส าหรับสถาบัน  
ผู้รับผิดชอบ  หลัก  หน่วยธุรการทั่วไป (งานสารบรรณ) ร่วม  หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้สถาบันมีระบบ e-สารบรรณ ในการรับ-ส่งเอกสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดตามและการอนุมัติเอกสารได้รวดเร็วยิ่งข้ึนด้วย digital signature  
3. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรับ-สง่เอกสาร 
4. เพื่อเช่ือมต่อข้อมูลเข้าระบบบรหิารงานและพัฒนาสมรรถนะบคุลากร 
 

KPI ปีงปม. 2565 KPI ปีงปม. 2566 KPI ปีงปม. 2567-2568 
3.5.1 รายงานขอบเขตงานโครงการ (เป้า = 1 ฉบับ) 3.5.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

       (เป้า = 1 ระบบ) 
3.5.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
       (เป้า = 4 จากคะแนนเต็ม 5) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 

0.00 
1. ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกท่ีเป็น  
   best practice 
2. ท าแผนงาน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการ 
   ผู้ใช้งาน และออกแบบระบบ  
3. จัดท า TOR 

1,500,000.00 
4. จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ 
5. ทดสอบระบบ ใช้งานจริง 
 

0.00 
6. ใช้งานจริงและประเมิน 
    ประะสิทธิภาพ 

0.00 
6. ใช้งานจริงและประเมิน 
    ประะสิทธิภาพ 

1.5 ล้าน 
(สถาบัน) 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
โครงการที่   3.6 งานบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศให้สามารถรองรับพันกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  หลัก  หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ ร่วม  หน่วยบริหารทรัพยส์ินและพัสด ุ
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของสถาบันให้สามารถรองรับการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง  

2. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้งานตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร หน่วยงานและผู้ปฏบิัติงาน เพื่อให้สามารถด าเนินการตามพันธกิจของสถาบันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

KPI ปีงปม. 2565-2568 
3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามแผน BCP ด้านดจิิทัล (เป้า = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99) 
3.6.2 ร้อยละของการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศตามรอบระยะเวลา (เป้า = ร้อยละ 100) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 
หมายเหตุ 

1,384,000.00 
1. ขออนุมัติท าสัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบ 
   ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (โดย 
   ครอบคลุมการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  
   การตรวจสอบ และทดสอบ การรักษา 
   ความปลอดภัยของระบบฯ 
2. ทบทวนขอบเขตงานจ้าง MA ระบบฯ 

2,232,000.00 
3. ต่อสัญญาจ้าง MA ระบบฯ 
4. ทบทวนขอบเขตงานจ้าง MA  
   ระบบฯ 

 

2,232,000.00 
3. ต่อสัญญาจ้าง MA ระบบฯ 
4. ทบทวนขอบเขตงานจ้าง 
   MA ระบบฯ 

 

2,232,000.00 
3. ต่อสัญญาจ้าง MA ระบบฯ 
4. ทบทวนขอบเขตงานจ้าง  
   MA ระบบฯ 

 

8,080,000.00 ล้าน 
(สถาบัน) 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
โครงการที่   3.7 โครงการปรับปรุงห้องเรียน หอ้งประชุม รองรับการใช้งานแบบ Hybrid 
ผู้รับผิดชอบ  หลัก  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ร่วม  หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องประชุมที่รองรับการใช้งานแบบประสมประสานท้ัง onsite และ online  

2. เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอน การประชุม สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
 

KPI ปีงปม. 2565 KPI ปีงปม. 2566 KPI ปีงปม. 2567 KPI ปีงปม. 2568 
3.7.1 จ านวนห้องเรียน ห้องประชุม รองรับการ 
        ใช้งานแบบ Hybrid  (เป้า = 1 ห้อง)  
3.7.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและ 
       นักศึกษาต่อการใช้งานห้องเรียน ห้องประชุม 
       แบบ Hybrid (เป้า = 4 จากคะแนนเตม็ 5) 

3.7.1 จ านวนห้องเรียน ห้องประชุม รองรับการ 
        ใช้งานแบบ Hybrid  (เป้า = 2 ห้อง)  
3.7.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและ 
       นักศึกษาต่อการใช้งานห้องเรียน ห้องประชุม 
       แบบ Hybrid (เป้า = 4 จากคะแนนเตม็ 5) 

3.7.1 จ านวนห้องเรียน ห้องประชุม รองรับการ 
        ใช้งานแบบ Hybrid  (เป้า = 7 ห้อง)  
3.7.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและ 
       นักศึกษาต่อการใช้งานห้องเรียน ห้องประชุม 
       แบบ Hybrid (เป้า = 4 จากคะแนนเตม็ 5) 

3.7.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ 
       บุคลากรและนักศึกษาต่อการใช้งาน 
       ห้องเรียน ห้องประชุมแบบ Hybrid  
       (เป้า = 4 จากคะแนนเต็ม 5) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 

170,000.00 
1. จัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุง 
   ห้องเรียนรองรับการการใช้งานแบบ  
   hybrid 
2. ใช้งานจริงและประเมิน  
   ประสิทธิภาพ 

540,000.00 
1. จัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุง 
   ห้องเรียนรองรับการการใช้งาน 
   แบบ hybrid 
2. ใช้งานจริงและประเมิน  
   ประสิทธิภาพ 

1,900,000.00 
1. จัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุง 
   ห้องเรียนรองรับการการใช้งาน 
   แบบ hybrid 
2. ใช้งานจริงและประเมิน  
   ประสิทธิภาพ 

0.00 
2. ใช้งานจริงและประเมิน  
   ประสิทธิภาพ 

2.61 ล้าน 
(สถาบัน) 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสรมิสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร และนักศึกษา เพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพดยีิง่ขึ้น 
โครงการที่   4.1 โครงการพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยดีิจิทัลส าหรบัผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบ  หลัก  หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ ร่วม   หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างวสิัยทัศน์ด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิิทัลและการบูรณาการข้อมูลแกผู่้บรหิาร 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 

KPI ปีงปม. 2565-2568 
4.1.1 จ านวนผู้บริหารระดบัสูงไดร้ับการพัฒนาด้านเทคโนโลยดีิจิทลั (เป้า ไม่น้อยกว่า ปลีะ 3 คน)  
4.1.2 จ านวนผู้บริหารระดบักลางได้รับพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (เป้า ไม่น้อยกว่า ปลีะ 5 คน) 
4.1.2 จ านวนผู้บริหารระดบัต้นไดร้ับพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (เป้า ไม่น้อยกว่า ปีละ 10 คน) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 
หมายเหตุ 

100,000.00  
1. น าเสนอหลักสูตรส าหรับผูบ้ริหาร  
    เพื่อใช้ในการตัดสินใจเขา้อบรม 
2. ผู้บริหารเข้ารับการอบรมในหลกัสูตร 
   ต่าง ๆ  
3. ติดตามประเมินผล และน าผลไป 
   ปรับแผนปีต่อไป 
 

100,000.00  
1. น าเสนอหลักสูตรส าหรับ 
   ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อใช้ 
   ในการตัดสินใจเข้าอบรม 
2. ผู้บริหารระดับสูงและ 
   ระดับกลางเข้าร่วมอบรม 
   หลักสูตร“หลักการกฎหมาย 
   คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
   ส าหรับผู้บริหารภาครัฐ” 
3. ติดตามประเมินผล และน าผล 
   ไปปรับแผนปตี่อไป 
 

100,000.00  
1. น าเสนอหลักสูตรส าหรับ 
   ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อใช้ 
   ในการตัดสินใจเข้าอบรม 
2. ผู้บริหารระดับสูงและ 
   ระดับกลางเข้าร่วมอบรม 
   หลักสูตร“หลักการกฎหมาย 
   คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
   ส าหรับผู้บริหารภาครัฐ” 
3. ติดตามประเมินผล และ 
   น าผลไปปรับแผนปตี่อไป 
 

100,000.00  
1. น าเสนอหลักสูตรส าหรับ 
   ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อใช้ 
   ในการตัดสินใจเข้าอบรม 
2. ผู้บริหารระดับสูงและ 
   ระดับกลางเข้าร่วมอบรม 
   หลักสูตร“หลักการกฎหมาย 
   คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
   ส าหรับผู้บริหารภาครัฐ” 
3. ติดตามประเมินผล และ 
   น าผลไปปรับแผนปตี่อไป 
 

ปีละ 1 แสน  
(รวม 4 แสน) 

(งบพัฒนาบุคลากร
ของสถาบนั) 

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
น าไปบรรจุในแผนพัฒนา
บุคลากรสถาบันทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสรมิสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร และนักศึกษา เพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพดยีิง่ขึ้น 
โครงการที่   4.2 โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลแก่บุคลากรและนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  หลัก  หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ ร่วม   1. หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 2. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้บุคลากรของสถาบันและนักศึกษามีความเข้าใจเทคโนโลยีดจิิทัล และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลั 

2 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันและนักศึกษา สามารถน าเทคโนโลยดีจิิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการตระหนักรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยดีิจิทัล 
 

KPI ปีงปม. 2565-2567 KPI ปีงปม. 2568 
4.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้ารบัการอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมนิสรรถนะ (Digital Literacy) ( เป้า 75 %) 
4.2.2 ร้อยละของบุคคลากรที่เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินสรรถนะ (Digital Literacy) ( เป้า 75 %) 

4.2.3 ร้อยละบุคคลากรสถาบันที่เข้ารับการอบรม และผ่านเกณฑ์การประเมินสรรถนะ  
        (Digital Literacy) ภายใน 4 ปี (เป้า 100%) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 

100,000.00  
1. ส ารวจหลักสูตรที่จะจดัอบรม 
2. ขออนุมัติโครงการจดัอบรม 
3. ปชส.โครงการจดัอบรม 
4. จัดอบรม 
5. สรุปและประเมินผล 

100,000.00  
1. ส ารวจหลักสูตรที่จะจดัอบรม 
2. ขออนุมัติโครงการจดัอบรม 
3. ปชส.โครงการจดัอบรม 
4. จัดอบรม 
5. สรุปและประเมินผล    

100,000.00  
1. ส ารวจหลักสูตรที่จะจดัอบรม 
2. ขออนุมัติโครงการจดัอบรม 
3. ปชส.โครงการจดัอบรม 
4. จัดอบรม 
5. สรุปและประเมินผล    

100,000.00  
1. ส ารวจหลักสูตรที่จะจดัอบรม 
2. ขออนุมัติโครงการจดัอบรม 
3. ปชส.โครงการจดัอบรม 
4. จัดอบรม 
5. สรุปและประเมินผล 
    

ปีละ 1 แสน  
(รวม 4 แสน) 

(งบพัฒนาบุคลากร
ของสถาบนั) 

1. หน่วยบริหารทรัพยากร 
   บุคคลน าไปบรรจุใน 
   แผนพัฒนาบุคลากรสถาบัน 
   ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา น าไป 
   บรรจุในแผนพัฒนานักศึกษา 
   ของสถาบัน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบทท่ี 5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสรมิสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร และนักศึกษา เพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพดยีิง่ขึ้น 
โครงการที่   4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยดีิจิทัลด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร ์
ผู้รับผิดชอบ  หลัก  หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ ร่วม  หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้บุคลากรด้านเทคโนโลยดีิจิทัล มีความเข้าใจพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) และภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 

2. เพื่อให้บุคลากรด้านเทคโนโลยดีิจิทัลสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และป้องกันระบบของสถาบันได้อยา่ง 
 

KPI ปีงปม. 2565-2568 
4.3.1 ร้อยละของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ารับการอบรม (เป้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี) 
4.3.2 ร้อยละของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลัผ่านการอบรมตามหลักสตูรดจิิทัลส าคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, หลักสตูร Cyber Security, หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นท่ีก าหนด  
       และได้รับใบประกาศนียบตัรรับรองผา่นการอบรมหลักสูตร (เป้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี) 
4.3.3 ร้อยละของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ท่ีน าความรู้จากการอบรมมาใช้ได้จริง (เป้า = ร้อยละ 100) 

 

งบประมาณและกิจกรรม 
ปี งปม. 2565 ปี งปม. 2566 ปี งปม. 2567 ปี งปม. 2568 รวมงบประมาณ 

(แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 

100,000.00  
1. วางแผนและส่งบุคลากรเข้าอบรม/ 
    สัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับการรกัษา 
    ความมั่นคงปลอดภัยและหลักสูตรที ่
    เกี่ยวข้อง 
2. ประเมินผลการฝึกอบรมและการน า 
    ความรู้มาใช้งาน 

100,000.00  
1. วางแผนและส่งบุคลากรเข้า 
   อบรม/สัมมนาหลักสตูร 
   เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง 
   ปลอดภัยและหลักสูตรที ่
   เกี่ยวข้อง 
2. ประเมิน ผลการฝึกอบรม 
   และการน าความรู้มาใช้งาน 
    

100,000.00  
1. วางแผนและส่งบุคลากรเข้า 
   อบรม/สัมมนาหลักสตูร 
   เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง 
   ปลอดภัยและหลักสูตรที ่
   เกี่ยวข้อง 
2. ประเมิน ผลการฝึกอบรม 
   และการน าความรู้มาใช้งาน 
    

100,000.00  
1. วางแผนและส่งบุคลากรเข้า 
   อบรม/สัมมนาหลักสตูร 
   เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง 
   ปลอดภัยและหลักสูตรที ่
   เกี่ยวข้อง 
2. ประเมิน ผลการฝึกอบรม 
   และการน าความรู้มาใช้งาน 
    

ปีละ 1 แสน  
(รวม 4 แสน) 

(งบพัฒนาบุคลากร
ของสถาบนั) 

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
น าไปบรรจุในแผนพัฒนา
บุคลากรสถาบันทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
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การเปรียบเทียบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2568 
ฉบับปรับปรุง เดือน มกราคม 2565 (เฉพาะบทที่ 5) 

 
วิสัยทัศน์   “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลทีป่ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่ขับเคลื่อนพันธกิจ มุ่งเน้นการผลติบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบตัิเชิงรุก สร้างผลผลิตทางวิชาการ และนวัตกรรม  
  เพื่อสังคม”    
VISSION KPI 

VISSION KPI ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริหารสถาบันในการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ - - - 4 (จาก 5) 
2.1.4 ร้อยละของเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามแผน  
        BCP ด้านดิจิทัล 

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทาง 
       วิชาการแบบรวมศูนย ์

- - 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 

3.2.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบการเรยีนการสอน 
       อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

- - 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 

3.3.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบปัญญาประดิษฐ ์ - 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 
3.4.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ 
        e-meeting) 

4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 

3.5.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ - - 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 
3.7.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการใช้งานห้องเรียน  
        ห้องประชุมแบบ Hybrid 

4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 

4.2.3 ร้อยละบุคคลากรสถาบันที่เข้ารับการอบรม และผ่านเกณฑ์การประเมินสรรถนะ  
       (Digital Literacy) ภายใน 4 ป ี

75% 75% 75% 100% 
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พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อการด าเนินงานของสถาบันตลอดจนการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่มุ่งสร้างคุณภาพให้ได้รับการยอมรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 
1.1.1 ขอบเขตงานของโครงการเสร็จสมบูรณ์  
1.1.2 ประสิทธิภาพของการด าเนนิโครงการ 
1.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริหารสถาบันในการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการ 
       ตัดสินใจ  

  1 ฉบับ  
เป็นไปตามแผนจัดจ้าง 

 
 

4 จากคะแนนเต็ม 5 

1.2.1 รายงานผลส ารวจความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย  
       พ.ศ. 2569-2573) 

   1 ฉบับ  
ประกาศใช้แผนฯ 
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พันธกิจที่ 2  พัฒนาและบริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดจิิทัล เพือ่รองรับการบรหิารและการปฏิบตัิงานในรูปแบบดิจิทลัได้อย่างมีศกัยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 
2.1.1 รายงานผลการศึกษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบส ารองข้อมูล  
2.1.2 รายงานขอบเขตงานโครงการ  
2.1.3 มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Cloud Computing) 
2.1.4 ร้อยละของเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
        ตามแผน BCP ด้านดิจิทัล 

 1 ฉบับ  
1 ฉบับ 

 

 
 
เพิ่มขึ้น 1 ระบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 
 

 
 

1 ระบบ (เดิม) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 

2.2.1 รายงานขอบเขตโครงการ  
2.2.2 มีระบบเฝา้ระวังและตรวจสอบเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
2.2.3 ร้อยละของเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตาม 
        แผน BCP ด้านดิจิทัล 

 1 ฉบับ  
1 ระบบ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 

 
1 ระบบ (เดิม) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 

 
1 ระบบ (เดิม) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 

2.3.1 แผนการจัดหาทดแทน คอมพิวเตอร์  
2.3.2 รายงานขอบเขตงานโครงการ  
2.3.3 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ได้รับการทดแทนตามอายุการใช้งาน  

 1 ฉบับ  
1 ฉบับ 

 
 

100 เครื่อง/ปี 

 
 

100 เครื่อง/ปี 
2.4.1 ร้อยละของการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคง 
        ปลอดภัยข้อมลูตามรอบระยะเวลา 
2.4.2 ร้อยละของเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
       ตามแผน BCP ด้านดิจิทัล 

 1. ร้อยละ 100 
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาและบริหารจดัการระบบสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับพันธกิจของสถาบัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 
3.1.1 รายงานผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาระบบ 
3.1.2 รายงานขอบเขตงานโครงการ  
3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทาง 
       วิชาการแบบรวมศูนย ์

- 1 ฉบับ  
1 ฉบับ 

 
 
4 จากคะแนนเต็ม 5 

 
 

4 จากคะแนนเต็ม 5 

3.2.1 รายงานรูปแบบระบบ e-learning ของสถาบัน 
3.2.2 รายงานขอบเขตงานโครงการ  
3.2.3 จ านวนสื่อการเรียนการสอนที่เป็นดิจิทัลจากระบบท่ีพัฒนา  
3.2.4 จ านวนนักศึกษาท่ีใช้งานระบบสื่อดิจิทัล  
3.2.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบการเรยีนการสอน 
       อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  

- 1 ฉบับ  
1 ฉบับ 

 
 

10 เรื่อง 
เป้า = 800 คน 

4 จากคะแนนเต็ม 5 

 
 

20 เรื่อง 
เป้า = 800 คน 

4 จากคะแนนเต็ม 5 

3.3.1 รายงานผลการส ารวจข้อมูลและร่างโครงสร้าง chat bot  
3.3.2 มีระบบสารสนเทศท่ีใช้ AI ในการสนับสนุนข้อมูลของสถาบัน  
3.3.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบปัญญาประดิษฐ์  

- 1 ฉบับ  
1 ระบบ 

4 จากคะแนนเต็ม 5 

 
 

4 จากคะแนนเต็ม 5 

 
 

4 จากคะแนนเต็ม 5 
3.4.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ e-meeting)  - 4 จากคะแนนเต็ม 5 4 จากคะแนนเต็ม 5 4 จากคะแนนเต็ม 5 4 จากคะแนนเต็ม 5 
3.5.1 รายงานขอบเขตงานโครงการ  
3.5.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
3.5.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

- 1 ฉบับ  
1 ระบบ 

 
 

4 จากคะแนนเต็ม 5 

 
 

4 จากคะแนนเต็ม 5 
3.6.1 ร้อยละของระบบสารสนเทศของสถาบันสามารถใช้งานได้อยา่งต่อเนื่อง   
3.6.2 ร้อยละองการบ ารุงักษาระบบสารสนเทศตามรอบระยะเวลา 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 
ร้อยละ 100 

3.7.1 จ านวนห้องเรียน ห้องประชุม รองรับการใช้งานแบบ Hybrid 
3.7.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการใช้งานห้องเรียน ห้อง 
       ประชุมแบบ Hybrid 

- 1 ห้อง 
4 จากคะแนนเต็ม 5 

2 ห้อง 
4 จากคะแนนเต็ม 5 

7 ห้อง 
4 จากคะแนนเต็ม 5 

 
4 จากคะแนนเต็ม 5 
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มทีักษะความรู้ การประยุกต์ใช้ และการตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวตักรรมด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ 
สังคมและประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสรมิสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร และนักศึกษา เพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพดยีิง่ขึ้น 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 
4.1.1 จ านวนผู้บริหารระดบัสูงไดร้ับการพัฒนาด้านเทคโนโลยดีิจิทลั  
4.1.2 จ านวนผู้บริหารระดบักลางได้รับพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  
4.1.3 จ านวนผู้บริหารระดบัต้นไดร้ับพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  

 ไม่น้อยกว่า ปีละ 3 คน 
ไม่น้อยกว่า ปีละ 5 คน 
ไม่น้อยกว่า ปีละ 10 คน 

4.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้ารบัการอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมนิสรรถนะ (Digital Literacy)  
4.2.2 ร้อยละของบุคคลากรที่เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินสรรถนะ (Digital Literacy)  
4.2.3 ร้อยละบุคคลากรสถาบันที่เข้ารับการอบรม และผ่านเกณฑ์การประเมินสรรถนะ (Digital Literacy)  
       ภายใน 4 ปี  

 เป้า 75 % 
เป้า 75 % 

 
 

100% 

4.3.1 ร้อยละของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ารับการอบรม  
4.3.2 ร้อยละของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลัผ่านการอบรมตามหลักสตูรดจิิทัลส าคัญ ได้แก่ หลักสูตร  
        PDPA, หลักสูตร Cyber Security, หลักสตูร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นที่ก าหนด และได้รับ 
        ใบประกาศนียบัตรรับรองผา่นการอบรมหลักสูตร  
4.3.3 ร้อยละของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ท่ีน าความรู้จากการอบรมมาใช้งานได้จริง 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อป ี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อป ี

 
 

ร้อยละ 100 
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