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ปรัชญา    
           “บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกส าคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพ่ือนมนุษย์ และเป็นที่พ่ึงของสังคม” 

 
          ปณิธาน  
                     “มุ่งม่ันการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการท าคุณประโยชน์ 
                        แก่เพ่ือนมนุษย์กอปรด้วยคุณธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” 
           
          วิสัยทัศน์ 10 ปี   
 
                        “สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต   
                          พยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  
                          และผู้ประสบสาธารณภัยภายใน พ.ศ. 2565” 
 
          วิสัยทัศน์ 4 ปี    
 
                       “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้น าด้านวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 
 
          พันธกิจของศูนย์บริการการพยาบาล 
 
                          มีภาระหน้าที่ให้บริการวิชาการวิชาชีพที่สอดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาดไทย และสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน คือ บริการวิชาการและวิ ชา   
                          ชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความ   
                          เข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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                ภารกิจหลัก 

 1. ขยายขอบเขตและเครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ    
              นานาชาติ 

                        2. สนับสนุนการสร้างงานบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  และผู้ประสบภัยโดยมี   
                            ความร่วมมือของชุมชน  หน่วยงานของภาครัฐ  และภาคเอกชน 

         3. เพ่ิมการสร้างผลงานบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอนที่มีผลลัพธ์ที่ดีต่อชุมชนหรื อสังคม โดยเฉพาะในด้านการ   
              พัฒนาชุมชนหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

                        4. สนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมการพัฒนาด้านสุขภาวะ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง   ภูมิปัญญาไทยและ      
                            วัฒนธรรมไทย 
                        5. พัฒนาศักยภาพพยาบาลให้มีความรู้ด้านการพยาบาลเฉพาะทางเพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชน  
                        6. สร้างรายได้ให้แก่สถาบันจากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
                        7. ปรับปรุงระบบการด าเนินงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการบริการวิ ชาการแก่สังคมเชิงรุกทุกรูปแบบ และเพ่ิมช่องทาง   
                            ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการท้ังทางสื่ออิเล็กโทรนิคและสื่อสารมวลชนต่างๆ  
             
 
            เอกลักษณ์สถาบัน   “เป็นท่ีพึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล” 
 
             อัตลักษณ์บัณฑติ  “มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล” 
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ยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการการพยาบาล  สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
สถาบัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

                  
                                                        แผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล  ปี พ.ศ. 2564 
                 ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ และ 16  ตัวชี้วดั ดังนี้ 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่าย 
                      เป้าประสงค์  1: มีบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
                      กลยุทธ์         ส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการโดยการสร้างเครือข่ายและทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                      ตัวช้ีวัด 
                      1. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
                      2. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 
                      3. จ านวนอาจารย์ที่มีโครงการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
                      เป้าประสงค์ 2: มีงานบริการวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพ 
                      กลยุทธ์         ส่งเสริมการสร้างบริการวิชาการแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
                      ตัวช้ีวัด 
                      1. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีรูปแบบบูรณาการกับสหสาขา 
                      2. จ านวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ 
 
                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
                        เป้าประสงค์  1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่สังคมแบบให้เปล่า 
                        กลยุทธ์         ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่สังคมแบบให้เปล่า 
                        ตัวช้ีวัด         
                        1.จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ วิชาชีพ และโครงการในพระราชด าริ 
                       เป้าประสงค์  2. มีงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างรายได้แก่สถาบัน 
                        กลยุทธ์         ส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างรายได้ให้แก่สถาบัน 
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              ตัวช้ีวัด         
                        1. จ านวนผู้เข้าประชุมวิชาการ และอบรมระยะสั้น 
                        2. จ านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
                        3. จ านวนศูนย์/หน่วยบริการการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ 
                        4. จ านวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล 
                      

ยุทธศาสตร์ที่  3. จัดบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตามความ 
                                          เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ 
                     เป้าประสงค์ 1. สถาบันมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
                     กลยุทธ์           สนับสนุนให้อาจารย์น าความเชี่ยวชาญไปให้บริการวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
                     ตัวช้ีวัด         1. จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
                     เป้าประสงค์ 2. สถาบันมีองค์ความรู้ที่เกิดจากงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
                     กลยุทธ์          สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยหรือนวัตกรรม 
                     ตัวช้ีวัด          
                         1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยหรือนวัตกรรม  
                         2. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัยหรือนวัตกรรม 
                  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว 
                      เป้าประสงค์ 1.  มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว                  
                      กลยุทธ์          พัฒนาระบบบริการวิชาการเชิงรุกและมีระบบการติดตามผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
                      ตัวช้ีวัด        

               1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์/ หน่วยบริการการพยาบาล 
               2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพของสถาบัน 
               3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพของสถาบัน 
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ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2561–2570) กับแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ (พ.ศ. 2561–2565) 
และกลยุทธ์ศูนย์บริการการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาล 
ที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคณุภาพ
มาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ
ของประเทศและจุดเน้นของสถาบนั 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
สร้างทางเลือกด้านสุขภาพ 
แก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมอื 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภมูิใจในภูมิ
ปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย  
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชน และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับ
เครือข่ายสากล 

 

เป้าประสงค์ของแผนพัฒนาสถาบัน แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
รูปแบบ 
งานบริการวิชาการในเชิง 
บูรณาการร่วมกบัเครือข่าย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
จัดบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัยตามความ
เชี่ยวชาญอย่างมือ
อาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
และเผยแพร่สู่สังคม
อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ศูนย์บริการการ
พยาบาล 

กลยุทธ์ 1 สนับสนุนให้อาจารย์น า
ความเชี่ยวชาญไปให้บริการวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน 
กลยุทธ์ 2 สนับสนุนส่งเสริม
การบูรณาการงานบรกิารวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัยหรือนวัตกรรม 

 
 

 

กลยุทธ์ 1.ส่งเสริมและพัฒนา
บริการวิชาการโดยการสร้าง
เครือข่ายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการสร้าง
บริการวิชาการแบบบูรณาการ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
บูรณาการร่วมกับเครือข่าย 
 
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการ
เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่
สังคมแบบให้เปล่า 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและสร้างรายได้ให้แก่
สถาบัน 
 
 

G1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการ 
วิจัย กับหน่วยงาน สถาบันในต่างประเทศ ท่ีน าไปสู่
การยกระดับผลงานวิชาการสู่ความเป็นนานาชาต ิ

 

G1 การเป็นที่พ่ึงทางด้านสุขภาพของสังคม
และชุมชนอย่างมืออาชีพ 

G2 การมีความแข็งแกร่งในงานบริการวิชาการ 
วิชาชีพ เชิงรุกและแบบบูรณาการ 

G3 การสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สังคมอย่าง
ทั่วถึง 

G1 การสืบสานภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย โดย
บูรณาการสู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ และวิถีชีวิต 

G2 บุคลากรและนักศึกษาน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต 

G3 การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน 
บัญชี และทรัพยส์ินท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์1 พัฒนาระบบ
บริการวิชาการเชิงรุกและมี
ระบบการติดตามผลลัพธ์ท่ีมี
คุณภาพ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการงาน
บริการวิชาการ 
ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความคล่องตัว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีสร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
G3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน  

1. ระดับผลงานบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 5 
1.1 จ านวนชุมชนต้นแบบท่ีเกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ (นับสะสม) 3 * 
1.2 จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ 2000 * 
1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.00 * 
1.4 จ านวนรายไดจ้ากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล 4.5 ล้าน * 

 1.5 จ านวนหน่วยบริการการพยาบาลตามความเช่ียวชาญ (นับสะสม) 3 
 1.6 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย (service –teaching research) 2 * 
 1.7 โครงการรูปแบบการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ 1 
 1.8 จ านวนอาจารย์พยาบาลที่ให้บริการวิชาการ 40 
 1.9  โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการบริการวิชาการร่วมกับสหสาขา 1 

 
*ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2564* 
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                                   ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2564 
 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีสร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  (ของสถาบัน) 
 
         เป้าประสงค์ 3.1  ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 

ตัวชี้วัด  ต 
1. ระดับตตั                                                     ตัวชี้วัด 

ผลส าเร็จตามไตรมาส 
รวม 

ไตรมาส1 5ไตรม   ไต   ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส1ไต  ไตรมาส4 
1.1 จ านวน  3.1. 1จ านวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึน้จากงานบริการวิชาการ (นับสะสม)  3 *  3 3         3(สะสม) 3(สะสม) 3      3 (สะสม) 
1.2 จ านวน  3.1.2. จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ 1,000      500 500 2,000        2,000 
1.3 คะแนน  3.1.3  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 
 >4.00 >4.00 

1.4 จ านว    3.1.4  จ านวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล  2  ล้านบาท 2  ล้านบาท 0.5  ล้านบาท 4.5 ล้านบาท 
1.6 โครง     3.1.5 จ านวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย (Service 
–teachin    Teaching -research) 

  2  2 
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แผนปฎิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีสร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (สถาบัน) 
G3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน (สถาบัน) 

กลยุทธ ์

ระดับสถาบัน ระดับส่วนงาน 

งาน/โครงการ ไตรมาส 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ 

รวม 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ด าเนิน 
งาน 

ลงทุน ด าเนิน 
งาน 

ลงทุน หลัก ร่วม 

ไตร
มาส 

เป้า 
หมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่าย 
 

กลยุทธ 1.1 
ส่งเสริมและพัฒนา 
บริการวิชาการโดย 
การสร้างเครือข่าย 
ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

-จ านวนผู้เข้าประชุม 500* - จ านวนผู้เข้าร่วม 1-4 500 1.1 โครงการพัฒนา
รูปแบบบริการ
วิชาการแบบบูรณา
การร่วมกับ
เครือข่าย 
1) Annual TSCCM 
meeting 2020 
“COVID and Crisis in 
Critical Care”  
 2) การอบรมระยะสั้น 
 (การบูรณาการบริการ
วิชาการร่วมกับเครือข่าย
ในประเทศ/
ต่างประเทศ) 
 
 

      
 

ศูนย์บริการ
การ 
พยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
หน่วยจัด
การศึกษา
ต่อเนื่อง 

วิชาการ  ประชุมวิชาการ  
 

 
 
>4 

      
- คะแนนเฉลี่ยความ >4 - คะแนนเฉลี่ยความ       
พึงพอใจของผู้รับ  พึงพอใจของผู้รับ 1     **จาก

สมาคม 
บริการ  บริการ 2      
   3      

4      
 
1 

    ** 
ค่าลงทะ 
เบียน 

เป้าประสงค์ 1 
มีบริการวิชาการ 
และวิชาชพีแบบ 
บูรณาการโดยสร้าง 
เครือข่าย 

- จ านวนโครงการ 1 - จ านวนโครงการ 1- 4 1 

บริการวิชาการกบั  บริการวิชาการกบั 2      
เครือข่ายต่างประเทศ  เครือข่ายต่างประเทศ 3        
   4      
         

เป้าประสงค์ 2 
มีงานบริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 

- จ านวนผู้ได้รับ 50 - จ านวนผู้ได้รับ 1-4 50 3) โครงการจัดตั้งหน่วย
ประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพพนกังานให้การ
ดูแล (Nurses’ aids/ 
Caregivers)* 

     1   13,000  50,000* ศูนย์บริการ
การ 
พยาบาล 

 
ประโยชน์จากบรกิาร 
วิชาการอื่น 

 ประโยชน์จากบรกิาร 
วิชาการอื่น 

     2   17,000   หน่วยจัด
การศึกษา
ต่อเนื่อง 

     3   20,000  
     4    9,000 

          

        
หหมายเหต ุ*  โครงการใหม ่

หมายเหต ุ**งบประมาณจากภายนอกสถาบัน รายได้ลงทะเบยีนการประชุม อบรม/วิชาการ 
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กลยุทธ ์

ระดับสถาบัน 
ระดับส่วนงาน 

งาน/โครงการ ไตรมาส 

งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าห
มาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ด าเนิน 

งาน 
ลงทุน ด าเนิน 

งาน 
ลงทุน หลัก รอง 

ไตรมาส 
เป้า 

หมาย 
กลยุทธ 1.2ส่งเสริมการ
สร้างบริการวิชาการ
แบบบูรณาการร่วมกับ 
เครือข่ายอยา่งต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

3.1.1 จ านวนชุมชน 
ต้นแบบ 
จ านวนผู้ที่ได้รับ 
ประโยชน์จากงาน 
บริการวิชาการ 

3* - จ านวนชุมชน
ต้นแบบ 
- จ านวนผู้ที่ได้รับ 
ประโยชน์จากงาน
บริการวิชาการ 

1-4 
 
 

1-4 
 

  3 
 
 
500 
 

1.2 โครงการบริการวิชาการ      

300,000 

ศูนย์บริการ 
การพยาบาล/ 
 

ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 

 ชุมชนต้นแบบ 3 กิจกรรม 1 90,000    
 

500* 
1)ชุมชนนิมติรใหม่ซ.1 2 100,000    
2)ชุมชนพนาสนวิลล่า 3 60,000    
3) ชุมชนคลองสามวา 4 50,000    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง  
เป้าประสงค์ 1 
ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ 
ความรู้สู่สังคมแบบให้ 
เปล่า 
กลยุทธ 2.1 
ส่งเสริมการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านสุขภาพสู่
สังคมแบบให้เปล่า 

 
 
 
 
- คะแนนเฉลี่ยความ 
พึงพอใจของผู้รับ 
บริการ 
-จ านวนผู้ที่ได้รับ 
ประโยชน์จากงาน 
บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนศูนย ์
บริการการพยาบาล 
ตามความเชี่ยวชาญ 
(นับแบบสะสม) 

 
 
 
 

     
>4* 

 
 

500 
 

-โครงการบริการที่
ตอบสนองความ
ต้องการด้าน
สุขภาพของสังคม 
- คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
-จ านวนผู้ที่ได้รับ 
ประโยชน์จากงาน 
บริการวิชาการ 
-จ านวนอาจารย์ที่
ให้บริการวิชาการ 

1-4 
 
 
 

1-4 

1 
 
 
 
>4* 

2.1 โครงการบริการวิชาการฯ 1 100,000    200,000 คณะกรรม 
การจัดอบรมสา
ธารณภัย 

ศูนย์บริการ
การพยาบาล 

1)กืจกรรมบริการวิชาการ 2 50,000    
ด้านสุขภาพในงานสาธารณ 3 50,000    
ภัย (4 กิจกรรม) 4     

1-4 
 

1-4 

40 
 
500 

2)กิจกรรมอาจารย์และ 1      
100,000 ศูนย์บริการ 

การพยาบาล 

หน่วยจัด
การศึกษา
ต่อเนื่อง 

นักศึกษาจิตอาสาสร้างเสริม 2 50,000    
สุขภาพเยาวชนในชุมชน 3 50,000    
 4     

  
1-4 

 

 
40 

3) กิจกรรมบริการวิชาการใน 1 100,000    200,000 คณะกรรม 
การในโครงการ 
พระราชด าริฯ/ 

ศูนย์บริการ
การพยาบาล พระราชด าริการดูแลมารดา 2 50,000    

และเด็กในทัณฑสถานหญิง 3 50,000    
 4     
4) บริการวิชาการให้ค าปรึกษา 1     

50,000 
 

ศูนย์บริการ 
การพยาบาล 
 

หน่วยจัด
การศึกษา
ต่อเนื่อง 
 

ผู้ติดเช้ือเอชไอวี (ร่วมกับฝา่ย 2     
การพยาบาล) 3     
     4 50,000    

3 
แห่ง 

ศูนย์บริการการ
พยาบาล 
ตามความ
เช่ียวชาญ 

1-4 
 

3แห่ง ศูนย์บริการการพยาบาล 1 150,000    500,000 ศูนย์บริการ
การพยาบาล 
 

-ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร ์
 

1)ด้านผู้สูงอาย ุ 2 150,000    
2)ผู้ป่วยที่มีบาดแผลออสโตมีฯ 3 100,000    
3)ศูนย์พยาบาลทางไกล 4 100,000    
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กลยุทธ ์

ระดับสถาบัน ระดับส่วนงาน 

งาน/โครงการ ไตรมาส 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ 

รวม 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ด าเนิน 
งาน 

ลงทุน ด าเนิน 
งาน 

ลงทุน หลัก รอง 

ไตร
มาส 

เป้า 
หมาย 

กลยุทธ 2.2  
ส่งเสริมและพัฒนา
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสัมคม
และสร้างรายได้
ให้แก่สถาบัน 

จ านวนรายได้จาก
งานบริการ
วิชาการ 
-จ านวนผู้ที่ได้รับ 
ประโยชน์จากงาน
บริการ 
วิชาการ 

4.5 *
ล้าน 

 
 

500 *คน 

-รายได้จากบริการ
วิชาการ 
 
-จ านวนผู้ที่ได้รับ 
ประโยชน์จากงาน
บริการ 
วิชาการ 

1-4 4.5ล้าน 
 
 
500 
คน 

2.2 การประชุมวชิาการ      

80,000 

ศูนย์ 
บริการ
การ
พยาบาล 

หน่วยจัด
การศึกษา
ต่อเนื่อง 

1) ประชุมวิชาการประจ าปี2564  
1 

   
22,400 

 

2)ประชุมวิชาการการดูแลแบบบูรณา
การ 
3)การอบรมฟื้นฟหูลักสูตร 
การพยาบาลเวชปฏิบัต ิ
 (5 วัน) 

2   24,000  
3   17,600  
4   16,000  

     

เป้าประสงค์ 2 
มีงานบริการ
วิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม 
และสร้างรายได้แก่
สถาบัน 

-จ านวนผู้เข้า
อบรมหลักสูตร
การพยาบาล
เฉพาะทาง 

100*  
จ านวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทาง 

1-4 100 2.2 การอบรมหลักสูตร       
 
200,000 

ศูนย์บริกา
รการ
พยาบาล/
คณะ
กรรม 
การ
หลักสูตร
เฉพาะ
ทาง 

หน่วยจัด
การศึกษา
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

การพยาบาลเฉพาะทาง       
1)สาขาหลอดเลือดสมอง 1   56.000  
2)สาขาธารณภัย 2   60.000  
3)สาขาผู้สูงอาย ุ 3   44,000  
4)สาขาบาดแผลและออสโตมีฯ 4   40,000  

  จ านวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 

1-4 20 2.3 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น      200,000 
 1   56,000  
 2   60,000  
 3   44,000  
 4   40,000  

-จ านวนผู้เข้า
อบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล 

 
100* 

-จ านวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล 

1-4 100 2.4 งานหลักสตูร 1 958,000    3.6 ล้าน คณะกรรม
การ
หลักสูตร
ผู้ช่วย
พยาบาล 

-ฝ่ายวิจัย
และ 
บริการ
วิชาการ 

ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 2 1,230,000    
 3 740,000    
 4 672,000    



12 
    

 

 

กลยุทธ ์

ระดับสถาบัน 
ระดับส่วนงาน 

งาน/โครงการ 
ไตร
มาส 

งบแผ่นดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ด าเนิน 
งาน 

ลงทุน ด าเนิน 
งาน 

ลงทุน หลัก รอง 

ไตรมาส 
เป้า 

หมาย 
ยุทธศาสตร์ที่  3. จัดบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตามควมเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ 
กลยุทธ 3.1 
การสนับสนุนให้อาจารย ์
น าความเชี่ยวชาญไปให ้
บริการวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

 
-จ านวนผู้ได้
ประโยชน์จาก
บริการวิชาการ
ของอาจารย ์

 
300* 

 
-จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์จากบรกิาร
ของอาจารย ์

 
1-4 

 

 
300 

3.1 โครงการพัฒนาความ 1 55,000    

200,000 
ส านัก
วิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 

ศูนย์บริการ
การ
พยาบาล 
-ฝ่ายวิจัย
และ 
บริการ
วิชาการ 

เชี่ยวชาญของอาจารย์  2 65,000    
(Faculty practice) 3 45,000    
 4 35,000    
งานส่งเสริมผลิตต าราและ 1 37,000    

140,000 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 2 47,000    
 3 30,000    
 4 26,000    

เป้าประสงค์ 1 
สถาบันมีอาจารย์ที่ม ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ทาง 

 
โครงการ
พัฒนารูปแบบ
บริการวิชาการ
ร่วมกับ 
เครือข่าย 

 
 
1 

 
โครงการพัฒนา
รูปแบบบริการ
วิชาการร่วมกับ
เครือข่าย 

1-4 1 3.2 โครงการพัฒนา
รูปแบบบริการวชิาการ
ร่วมกับเครือข่าย 
1)โครงการบริการวิชาการ 
ร่วมกับ SCG 
2)กิจกรรมบริการวิชาการ
กับโรงเรียนสมาคมผู้พิการ 

      
 
 
350,000 

 
ศูนย์บริ 
การการ
พยาบาล 

ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 

1 100,000    
2 150,000    
3 50,000    
4 50,000    

     
     

กลยุทธ 3.2 
สนับสนุนส่งเสริมการ 
บูรณาการงานบริการ 
วิชาการกับการเรียน 
การสอนและการวจิัย 
หรือนวัตกรรม 

 
โครงการ 
service- 
teaching 
research 

 
2 

 
โครงการ service- 
teaching research 

1-4 2 3.3 โครงการวิจัยแบบ 
บูรณาการ service- 
teaching research 
3.4 โครงการบูรณาการ
บริการวชิาการกบั
งานวิจัย/การเรียนการ
สอน 

1 20,000     
 
60,000 
 
 
 

 
 
ส านัก
วิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 

 
 
ศูนย์บริ 
การการ
พยาบาล 

2 20,000    
3 20,000    
4     
     
     

เป้าประสงค์ 2 
สถาบันมีองค์ความรู้ที่เกิดจาก
งานบริการวิชาการที่บูรณาการ
การเรียนการสอนและงานวจิัย
หรือนวัตกรรม 

 1 โครงการบูรณาการ
งานบริการวิชาการ
กับงานวิจัย/การเรียน
การสอน 

1-4 1     
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กลยุทธ ์

ระดับสถาบัน 
ระดับส่วนงาน 

งาน/โครงการ 

งบแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ 

รวม 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ด าเนิน 
งาน 

ลงทุน ด าเนิน 
งาน 

ลงทุน หลัก รอง 

ไตรมาส 
เป้า 

หมาย 
กลยุทธ 4.1 
พัฒนาระบบบริการ
วิชาการเชิงรุกและมี
ระบบการติดตาม
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธภิาพ 

-คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
-ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการบริการ
วิชาการ 

>4 -คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
-ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 

1  4. โครงการประชาสัมพันธ์ 27,000    

100,000 

ศูนย์ 
บริการการ
พยาบาล 

ฝ่ายวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 

2  และการตลาดเชิงรุกของงาน 35,000    
3  บริการวชิาการ 20,000    
4 >4  18,000    
       
          

เป้าประสงค์ 1 
มีระบบบริหารจัดการ
งานบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพและความ
คล่องตัว 
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สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (สถาบัน) 

รวม  4 ยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการการพยาบาล 
 

 

(*รวมงบประมาณ การผลิตผู้ช่วยพยาบาล  3.6 ล้าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ งาน งบประมาณ 
แหล่งเงิน

งบประมาณ 
แยกงบจัดสรรลงแผน ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4   รวม 
ด าเนินงาน ลงทุน 

6 
(15โครงการ/
กิจกรรมย่อย) 

 ยุทธศาสตร์ เงิน
งบประมาณ 

1,760,000  560,000 620,000 330,000 250,000 1,760,000 

เงินนอก
งบประมาณ 

50,000 - 13,000 17,000 11,000 9,000 50,000 

       

 7 งานประจ า เงิน
งบประมาณ 

4,040,000 - 1,077,000 1,377,000 835,000 751,000 4,040,000 
       

เงินนอก
งบประมาณ 

480,000 - 134,000 144,000 105,600 96,000 480,000 
       

15  7 รวมจัดสรร 6,330,000  1,784,400 2,158,000 1,281,600 1,106,000 6,330,000* 
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สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (สถาบัน) 

รวม  4 ยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการการพยาบาล 
 

 

(*ไม่รวมงบประมาณ การผลิตผู้ช่วยพยาบาล  3.6 ล้าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ งาน งบประมาณ 
แหล่งเงิน

งบประมาณ 
แยกงบจัดสรรลงแผน ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4   รวม 
ด าเนินงาน ลงทุน 

6 
(15โครงการ/
กิจกรรมย่อย) 

 ยุทธศาสตร์ เงิน
งบประมาณ 

1,760,000  560,000 620,000 330,000 250,000 1,760,000 

เงินนอก
งบประมาณ 

50,000 - 13,000 17,000 11,000 9,000 50,000 

       

 7 งานประจ า เงิน
งบประมาณ 

440,000 - 119,000 147,000 95,000 79,000 440,000 
       

เงินนอก
งบประมาณ 

480,000 - 134,000 144,000 106000 96,000 480,000 
       

15  7 รวมจัดสรร 2,730,000  826,000 928,000 542,000 434,000 2,730,000* 
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                                                                                                                                 ภาคผนวก 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ศูนย์บริการการพยาบาล 
 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส รวม 

1 2 3 4  
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสขุภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 
3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 - 1 - 2 - - 4  4 4 

 3.1.1 จ านวนชุมชนต้นแบบท่ี
เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ 

ศูนย์บริการการ
พยาบาล/ 
ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร ์

- 1 
(สะสม ) 

- 1 - - 2  
(สะสม) 

 2 2 

 3.1.2 จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากงานบริการวิชาการ 

- 580 500 972 300 197 200 1,088 1,000 2,841 

 3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 - 4.59 - 4.45 - 4.46 4.00 4.68 4.00 4.55 

 3.1.4 จ านวนรายได้จากงาน
บริการวิชาการของศูนย์บริการการ
พยาบาล 

 - 0.09 
ล้านบาท 

2  
ล้านบาท 

1.69  
ล้านบาท 

1  
ล้านบาท 

- 1  
ล้านบาท 

1.045 
ล้าน
บาท   

4 ล้านบาท 2.7355 
ล้านบาท 

 
 3.1.5 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน และการวิจัย (Service-
Teaching- Research) 

 - - - - 2 - 2 2 2 2 
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ค ำจ ำกัดควำมของตัวชีวั้ด 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด ค านิยาม 

3.1 ผู้รับบริการ

ให้การยอมรับใน
ศักยภาพการ

ให้บริการ

วิชาการและ
วิชาชีพของ

สถาบัน 

3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการ

ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม  

ผลงานบริการวิชาการของสถาบันที่ก าหนดเกณฑ์ส าคัญในการประเมินคุณภาพ 
จากการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดย่อย 3.1.1-3.1.5 

 3.1.1 จ านวนชมุชนต้นแบบที่เกิดขึ้น
จากงานบริการวชิาการ 
 

ชุมชนท่ีมีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการร่วมกับสถาบัน  
ประชาชนในชุมชนมีความร่วมมือกับสถาบันในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน มีวิธีการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากความร่วมมือของชุมชน และประชาชนในชุมชนมีภาวะ
สุขภาพที่ดีขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน -1 ปี 

ประเมินภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นโดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพ  หรือติดตามภาวะ
สุขภาพ  6 เดือน – 1 ปี ในกลุ่มประชาชนหลังได้รับบริการวิชาการ ติดตามผล
ไป 6 เดือน มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น และมีภาวะสุขภาพคงเดิมหรือดี
ขึ้น 

วิธีการนับ  

นับจ านวนชุมชนต้นแบบที่เกิดตามค านิยาม 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม 

  3.1.2 จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากงานบริการวิชาการ 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
ประเมินจากความพึงพอใจ /น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง มากกว่าร้อยละ 
80  หรือคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.0 (จากคะแนนเต็ม 5) 

วิธีการนับ  

นับจ านวนผู้ที่ได้รับประโยขน์ที่เกิดตามค านิยาม 

 

 3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากผลที่ได้รับจากโครงการ/ 
กิจกรรมบริการวิชาการท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยประมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.0 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

วิธีการค านวณ 

ผลรวมคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกโครงการ 

                          จ านวนโครงการ 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม 

  3.1.4 จ านวนรายได้จากงาน
บริการวิชาการของศูนย์บริการการ
พยาบาล 
 

 จ านวนเงินที่เป็นรายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ โดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการโดยศูนย์บริการการพยาบาล 
คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งให้ด าเนินการด้านบริการวิชาการ หน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง และงานบริการวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ 
จากส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เช่น รายได้จากการจัดประชุม
วิชาการ  รายได้จากการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง  รายได้จากการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น รายได้จาก
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รายได้จากการออกบูชในการประชุม
วิชาการ รายได้จากการบริจาคเข้าศูนย์บริการการพยาบาล 
รายได้จากบริการวิชาการอื่นๆ ฯลฯ  

วิธีการค านวณ 

จ านวนรวมของรายได้จากบริการวิชาการทุกแหล่งตามค า
นิยาม โดยไม่หักค่าใช้จ่าย และผู้ให้ข้อมูลมาจากหน่วย
การเงินฯของสถาบัน 

  3.1.5 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียน
การสอน และการวิจัย (Service-
Teaching- Research) 
 

งานบริการวิชาการท่ีไปเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และ
เกิดงานวิจัยพัฒนาอย่างครบวงจร 

วิธีการนับจ านวนโครงการวิจัยตามค านิยาม 

 

 


