
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทบทวน วันที่ 25 ตุลาคม 2560 



ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะประสบความส าเร็จได้นั้นมีความ
จ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียง
พอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การ
สร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ ที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับ มีการน าเงินรายได้ไป
จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที่ ได้กล่าวมานั้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในทุกๆ 
ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ปฏิบัติงาน 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหาร
จัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเพ่ือให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ท่ี 1 การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ : วางแผนการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และติดตามผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ตัวชี้วัด : มีระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  



ข 

 โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทาการเงิน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน 
 มาตรการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน งบประมาณของวิทยาลัยฯ ให้สามารถรองรับการปฏิบัติ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน งบประมาณของวิทยาลัยฯ 
เป้าประสงค์ท่ี 3 จัดหาและค่าใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ : วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงิน
นอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณใน
ภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1.งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 1.2 บริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
ร้อยละ 9 ร้อยละ 54 ร้อยละ 24 ร้อยละ 13 ร้อยละ 100 

 

2. เงินรายได้มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 2.1 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 2.2  บริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีแนวทางการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 2. ก าหนดผู้ก ากับดูแล และรับผิดชอบตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
 3. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานทุกเดือนแก่ผู้บริหาร 
 4. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามกิจกรรม โครงการต่างๆตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพ่ือบริหาร
จัดการทางการเงิน ดังนี้  
 1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning)  
 2. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเงิน และงานพัสดุ 
 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงินโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกัน คือ 
 1. รายงานสถานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอผู้บริหารวิทยาลัยฯ 
 2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
 
 
 

 
                         

                                                                     ( อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 
                                                                    คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

                           สิงหาคม 2560 
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1 
 

ส่วนที่1 บทน า 
 
ความเป็นมา 

 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ

บริหารงบประมาณของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
มีวัตถุประสงค ์

(1) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ 

(2) เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการท างานให้กับหน่วยงานภายในช่วงเวลา 
5 ปีข้างหน้าตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย สภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และส านักงานวิทยาลัย คณะกรรมการอ านวยการ คณบดี คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ คณะกรรมการก ากับมาตรฐานหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าส านักงานวิทยาลัย 
ด าเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะท าหน้าที่ในการ
น านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1โครงสร้างวิทยาลัยฯและภาพที่ 2 
โครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดีเพ่ือท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
จากคณบดดีังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
และส านักงานวิทยาลัยที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยฯ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มี
หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ อาทิ 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
หน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ โครงสร้าง
ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
คณบดี คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คณะกรรมการก ากับมาตรฐานหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายต่างๆ และ
หัวหน้าส านักงานวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย ดังภาพที่ 1 โครงสร้างการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพโดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

ผลิตบัณฑิต 
(Educate) 

จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ  ที่
มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการด าเนิน
ชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานใน
ระดับสากล มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 

วิจัย 
(Research) 

วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาล
และสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

บริการวิชาการและชุมชน 
(Academic and Community 

Services) 

ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  

ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
(Arts and Culture Conservation ) 

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ เพื่อด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
 3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล 
และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

เสาหลัก (Pillar) 
 1) ความรู้ (Knowledge)  
 2) คุณธรรม (Moral)  
 3) เครือข่าย (Partnership / Cooperation)  
 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 5) ความเป็นแบบอย่างท่ีดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)  
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วัฒนธรรม (Culture) 
 ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส  
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและ
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 
 จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 
โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 
เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
SMART เป็นค่านิยมหลักขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 S = Smart Students : คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะใน
การปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 
 M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล   
 A = Smart Acade เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา 
เน้นการอนุรักษ์ โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกเน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้น
การอนุรักษ์ โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์สินทร์ mic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  
 R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร 
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 T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารงตน 
 

ค าขวัญ ( Motto)  
 ค าขวัญ ( Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ CNHSSRU 
ซึ่งมีความหมายว่า 
 Courage หมายความว่า มีความกล้าหาญ 
 Noble  หมายความว่า มีความรู้ 
 Honour  หมายความว่า มีเกียรติยศ 
 Smart  หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 
 Spirit  หมายความว่า มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
 Responsibility หมายความว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 Unity  หมายความว่า มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Nursing and Health Development Goals) 
 เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ: วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 
 เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ: วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
เผยแพร่ทั้งในระดับสากล รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่
สังคม 
 เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา: วิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถาบัน 
 เป้าหมายที่ 4 : น าเสนอภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: วิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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นโยบายการปฏิบัติงาน  
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
 1.1 การเรียนการสอน 
  (1) เน้นการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีความสามารถและคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพ และสามารถสอบขึ้นทะเบียน 
เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล   
  (2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  (3) ส่งเสริมโครงการ / กิจกรรมที่เพ่ิมพูนทักษะในการสอนของอาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 
6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ ทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตร 
  (1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  (2) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิต และมีการสอบความรู้รวบยอด / ความรู้ อ่ื นที่
เทียบเท่า หรือผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษา 
 1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
  (1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยมุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ และมีภาวะผู้น า 
  (2) ส่งเสริมให้ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา 
  (3) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า 
  (4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา 
  (5) ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 

2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตงานวิจัย 
 2.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตงานวิจัยร่วมกัน 
 2.3 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรและองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 2.4 ส่งเสริมการวิจัยในคลินิกและชุมชน 
 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
 3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานจัดการศึกษาจัดตั้งแหล่งบริการวิชาการและบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนโดยมีหน่วยงานภายนอกให้การรับรองหรือร่วมมือ  
 3.2 มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือเป็นแหล่งบริการวิชาการระดับชาติ 
 3.3 ให้บริการวิชาการ / วิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดตามหลักแนวทางพระราชด าริ 
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4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 4.1 ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา และการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
 

5. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร 
 5.1 การบริหารการเงิน 
  (1) มีแผนการบริหารงบประมาณท่ีชัดเจน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
  (2) น าระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 5.2 การบริหารบุคลากร 
  (1) จัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงานที่มีตาม
พันธกิจ โดยใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  (2) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัย 
  (3) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนเพ่ือมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าในการท างานและเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

 5.3 การบริหารสินทรัพย์ถาวร 
  (1) ก าหนดมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ถาวร 
  (2) มีแผนการบริหารสินทรัพย์ถาวรโดยใช้หลักการใช้ทรัพยากรร่วม 
 

6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
 6.1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย 
 6.2. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพ 
 6.3. พัฒนาศักยภาพทางการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน การบริหารจัดการ 
การจัดการศึกษา การควบคุม การบริหารและการประกันคุณภาพ ให้สนองต่อระบบประกันคุณภาพภายใน 
 6.4. จัดให้มีระบบการติดตาม ประเมินในกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพของบุคลากร 
 6.5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.6. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
แก่นักศึกษาและประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
 6.7. ส่งเสริมการน าผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักศึกษาน ากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษา 
 6.8. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพในระบบ CHE QA Online 
7. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 สนับสนุนการใช้ระบบคุณภาพและระบบการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้บริหารจัดการในวิทยาลัยฯ 
เพ่ือมีแนวทางหรือวิธีการพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าปร ะสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลัก  
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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
  

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจึงก าหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดังภาพที่ 3และวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้าน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3 
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แผนภูมิเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ระ

ดับ
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

  

 

ระ
ดับ

หน
่วย

งา
น 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 แผนภูมิเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   

สร้างความสัมพันธ์เช่ือมโยงเครือข่ายและ

ทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ขยายการยกย่องในระดับนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือขา่ยและ

ทอ้งถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ขยายการยกย่องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน

ระดับนานาชาติ 

 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยนื และ

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์ 

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาและเกดิ

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

วทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยนื และ

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์ 

เครือข่ายมส่ีวนร่วมในการพฒันาและ

เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับวิทยาลัย 

 

วทิยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 

 
 

 
ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560-2564 
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ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท ารายงานผล
การใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดีฝ่ายบริหารรองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมี
หัวหน้าส านักงานวิทยาลัย และฝ่ายการเงินของวิทยาลัยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อม
เร่งรัดการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยฯให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ
ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 
 1.การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2.ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
 3.จัดหาและใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพโดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมอง

ผู้บริหาร และบุคลากรที่เก่ียวข้องของวิทยาลัยฯ สถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วม
วิเคราะห์ ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ สามารถสรุปผล ได้
ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) 
 1. มีการประชุมเพ่ือท าแผนจัดการเรียนการสอน/ประเมินผล/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. .มีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ 
 4. เป็นคณะที่ทุกคนอยากเข้าศึกษาเพราะจบแล้วมีงานท ารายได้ดี 
 5. สถานประกอบการโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนต้องการนักศึกษาที่จบเข้ามาท างานทันที 
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จุดอ่อน (Weakness) 
 1.บุคลากรขาดความแม่นย าในกฎระเบียบ ด้านการเงินที่เก่ียวข้อง และขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
 2.การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วิทยาลัยก าหนดทั้งหมด 
 3.สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

โอกาส (Opportunities) 
 1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
 2.มีแหล่งงบประมาณท่ีชัดเจน 
 3. เป็นสาขาท่ีขาดแคลน เป็นที่ต้องการของสังคมจ านวนมากอันดับ1 
 4. วิทยาลัยมีทุนสนับสนุนให้อาจารย์อบรม/ศึกษาต่อ/วิจัย/บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
 5. นักศึกษาได้รับการพิจารณากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาก่อนสาขาอ่ืนๆ  
 

อุปสรรค (Threats) 
 1.ข้อก าหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น  
 2.คู่แข่งขันด้านการผลิตบัณฑิตเพ่ิมมากข้ึน 
 3.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลต่อการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยฯ 
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ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหาร
จัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ตัวช้ีวัด 
 

ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 
 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 2.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 

เป้าประสงค์กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ที ่1 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ : วางแผนการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ตัวชี้ วัด : มีระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทาการเงิน 
 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน 
 มาตรการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน งบประมาณของวิทยาลัยฯ ให้สามารถรองรับการ
ปฏิบัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด : มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน งบประมาณของวิทยาลัยฯ 
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เป้าประสงค์ที่ 3 จัดหาและค่าใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 กลยุทธ์ที ่2 จัดหาแหล่งเงินและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ : วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของ

กลยุทธ์ทางการเงิน 
กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 2560 2561 2562 2563 2564 

มิติการพัฒนาองค์การ: 
วิทยาลัยฯ มกีาร
บริหารงานที่
สอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ปรับปรุงระบบและ
กลไกการก ากับ
องค์กรที่ดตีามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ระดับความเชื่อมั่น
ของบุคลากรตอ่ระบบ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 โครงการก ากับองค์การที่ด ี

ส่งเสริมการจัดการ
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนนิการตามพนัธ
กิจหลกัให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของประเด็น
ความเสี่ยงที่ไดร้ับการ
ควบคุมและลดระดับ
ความเสี่ยงเทียบกับ
ประเดน็ความเสี่ยง
ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้
ต่อปี 

100 100 100 100 100 โครงการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

วิทยาลัยฯ สามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน สินทรัพย์ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหา
รายได้ของหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเปน็
ระบบ 

ร้อยละของงบรายได้
จากโครงการจัดหา
รายได้ด้านการบรกิาร
วิชาการและวิจัย 
ต่องบรายได้จากการ
จัดการเรียนการสอน
ของวทิยาลัยฯ 

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 โครงการจัดหารายได้ด้วย
การบรกิารวิชาการและการ
วิจัย 

มิติคุณภาพบริการ 
วิทยาลัยมีงานวจิัย
ที่ตอบสนองตอ่
ความต้องการของ
แหล่งทุน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหา
แหล่งทุนงานวจิัย 
โดยอาศัยเครอืข่าย 

เงินสนับสนุนงานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์ตอ่
อาจารย์ประจ าและ
นักวจิัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการจัดหาแหล่งทนุ
งานวิจัย โดยอาศัย
เครือข่าย 
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 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 
 
 

 
 จากการที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพยุทธศาสตร์
ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาท่ีบริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่าง
ย่ังยืนบาล 

2 สร้างผลงานวิชาการ สู่
การยกระดับภูมิปญัญา
ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

3 สร้างความสมัพันธ์
เชื่อมโยงเครอืข่ายและ
ท้องถิ่น 

4 ขยายการยก
ย่องระดับ
นานาชาต ิ
 

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบกลไกในการจัดสรรการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2ระดมทุนด้วยการจัดหารายได้จาก
สินทรัพย์และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว 
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

วิทยาลัยมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการจัดหารายได้
จากสินทรัพย์และการบริการวิชาการ 

พัฒนาข้ันตอนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ส่งเสริม สนับสนุนจัดหารายได้จากสินทรัพย์
และการบริการวิชาการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
  

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมีงานวิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับงานวิชาการ การการเงิน งานพัสดุ งานบุคลากร และงานประกัน
คุณภาพด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2แหล่ง คือ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
2. งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
 

 

  

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 

      
  

  

    
  
 

  

    
    

    
        
        
        
  
 
 
 
       

 
 

ฐานข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน  
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

วงเงินได้รับจดัสรร 

วงเงินได้รับอนุมตั ิ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมการบริหาร 

วงเงินจัดสรร 

ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน 
และจัดสรรงบประมาณ 

รวบรวมค าขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
/คณะกรรมการบริหาร 

วงเงินได้รับอนุมตั ิ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
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งบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
 

ข้อมูลงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วน
ใหญ่ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมาจากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ตารางที ่2 งบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
 

                                                                                   ข้อมูล ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2559 
ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

2555 
แผ่นดิน 18,919,141.71 18,769,734.21 149,407.50 
รายได้ 23,855,000.00 14,217,920 9,637,080.00 

2556 
แผ่นดิน 46,254,700.00 39,197,211.45 7,057,488.55 
รายได้ 24,771,300.00 16,233,735.67 8,537,564.33 

2557 
แผ่นดิน 31,936,290.00 31,842,009 94,281.00 
รายได้ 33,910,800.00 19,081,588.06 14,829,211.94 

2558 
แผ่นดิน 39,721,900.00 37,282,446.41 2,439,453.59 
รายได้ 31,629,500.00 19,610,825.56 12,018,674.44 

2559 
แผ่นดิน 45,469,500.00 20,255,630.70 25,213,869.30 
รายได้ 20,875,000.00 12,648,772.04 8,226,227.96 
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จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ  ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 

รวมท้ังสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

เงินนอกงบประมาณ 
(เงินรายได้) 45,600,000 32,497,300 33,213,900 33,844,900 34,595,900 179,752,000 

 - รายได้จากค่าธรรมเนียม 
(ปกติ) 

45,600,000 32,497,300 33,213,900 33,844,900 34,595,900 179,752,000 

- รายได้จากค่าธรรมเนียม 
(พิเศษ) - - - - - - 

รายได้อื่น - - - - - - 
รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

75,600,000 62,497,300 63,213,900 63,844,900 64,595,900 329,752,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 
 

งบประมาณแผ่นดินมีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
รวมทั้งสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 
แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 21,632,000 21,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 100,160,000 100,160,000 

รวมท้ังสิ้น 21,632,000 21,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 19,632,000 100,160,000 100,160,000 

 

หมายเหตุ: 
 แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ   
 ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร   
 ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วย : บาท 
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เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตั้งงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 แผนการขอตั้งเงินรายได้ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 

รายการ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมท้ังสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผนการรับนักศึกษา               
ระดับปริญญาตร ี คน 120 120 120 120 120 600 
รวมนักศึกษาช้ันปทีี่1  120 120 120 120 120 600 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี คน 480 480 480 480 480 2,400 
ข้อมูลงบประมาณ         
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล้านบาท 31,117,900 29,917,800 3,330,000 3,330,000 3,330,000 16,650,000 
ประมาณรายได้อื่นๆ ล้านบาท - - - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ล้านบาท 31,117,900 29,917,800 3,330,000 3,330,000 3,330,000 16,650,000 
 

     ข้อมูล ณ มิถนุายน 2559  
 

ที่มา : การประมาณการรายรับจากงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
 ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่งแหล่งตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านเพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส านักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ดังตารางที่ 6 และตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี้  

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 100 100 100 100 100 
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการรายรับ 100 100 100 100 100 
 
ตารางท่ี 7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันามหาวิทยาลยัให้
เป็นเอตทคัคะอยา่งยัง่ยืน 

51,885,200.00 47,836,550 44,249,730 44,691,430 45,217,130 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการ 
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสทิธิทางปัญญา 

260,000.00 363,450 9,482,085 9,576,735 9,689,385 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมัพนัธ์และ
เช่ือมโยงเครือขา่ย 

465,000.00 970,000 6,321,390 6,384,490 6,459,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกยอ่งระดบั
นานาชาต ิ

139,7000.00 679,800 3,160,695 3,192,245 3,229,795 

รวมท้ังสิ้น 52,749,900.00 49,849,800 63,213,900 63,844,900 64,595,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 
 1.หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (กรณีท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน) 
 2.หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
 งบบุคลากรและงบอุดหนุนเป็นรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ
และข้อก าหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน งบพัฒนาอาจารย์ (ปริญญาเอก) งบเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ครุภัณฑ ์ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ส านักงบประมาณ 
 งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆดังนี้ 
  -ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer 
  -ค่าวัสดุการศึกษา 
 

 งบรายจ่ายอ่ืนมีแนวทางจัดสรรโดยน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดท า
โครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
 งบบุคลากรและงบอุดหนุน เป็นรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ
และข้อก าหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ส านักงบประมาณ 
 

 งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆดังนี้ 
  -ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer 
  -ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

 งบรายจ่ายอ่ืน มีแนวทางจัดสรรโดยน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดท า
โครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สอดคล้องกับพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์และทิศ

ทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (100%) 

จัดสรรเป็นรายจ่ายประจ าปี (100%) 

จัดการเรียนการสอน 

 (100%) งานบริหาร+สนับสนุน 

(0%) 

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
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สอดคล้องกับพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์และทิศ

ทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (100%) 

หักรายจ่ายคงท่ี (Fixed Cost) 

จัดการเรียนการสอน 

6,308,300 
(24.60%) 

งานบริหาร+สนับสนุน 

20,875,000 

(75.40%) 

จัดสรรเป็นรายจ่ายประจ าปี (100%) 

ผังการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
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การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         
ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

2.การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
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3.การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 
 
4. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 
ตารางที่ 8 การจัดสรรงบประมาณสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได้ 
รวม 

ภาคปกติ 
ภาค
พิเศษ 

โครงการหา
รายได้ 

เงินคงคลัง 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 19,114,800 29,917,800 - - - 49,032,600 
รวมทั้งสิ้น 19,114,800 29,917,800  -  -  - 49,032,600 

 
การจัดสรรงบประมาณสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ภาพที่ 12 การจัดสรรงบประมาณสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร
งบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1.งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 1.2 บริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
ร้อยละ 9 ร้อยละ 54 ร้อยละ 24 ร้อยละ 13 ร้อยละ 100 

 

2. เงินรายได้มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 2.1 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 2.2  บริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

29 
 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีแนวทางการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. ก าหนดผู้ก ากับดูแล และรับผิดชอบตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
3. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานทุกเดือนแก่ผู้บริหาร 
4. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามกิจกรรม โครงการต่างๆตามแผนที่ก าหนดไว้ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพ่ือ
บริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning)  
2. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเงิน และงานพัสดุ 
 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงินโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ด้วยกัน คือ 
 1. รายงานสถานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอผู้บริหารวิทยาลัยฯ 
 2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ที ่๔๓ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

......................................................................... 
 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีระบบและมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน     
กลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ     ที่ปรึกษา 
 ๒. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข   ประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช    รองประธานกรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์  กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ   กรรมการ 
 ๖. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์    กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี    กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ ดร. ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ   กรรมการ 
 ๙. อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม    กรรมการ 
 ๑๐.นายนพปฎล  อินยาศรี    กรรมการ 
 ๑๑.นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา    กรรมการ 
 ๑๒.นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์    กรรมการ 
 ๑๓.นางสาวพัชรา  กล้าหาญ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔.นางสาวอัญชา  แดงทองดี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๕.นางสาวเบญจพร  เติมสิน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑. ทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 ๒. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 ๔. ก ากับ และติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายเงินเสนอผู้บริหาร 
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  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

           ( อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 
                                    คณบดวีิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เวลา  09.00-11.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ 
2. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข 
3. อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์ 
5. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ 
6. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ 
7. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี 
8. อาจารย์ ดร. ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ 
9. อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม 
10. นายนพปฎล  อินยาศรี 
11. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา 
12. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ 
13. นางสาวพัชรา  กล้าหาญ 
14. นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
15. นางสาวเบญจพร  เติมสิน 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
ประธานที่ประชุม  :  คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ) 
ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องการส ารวจความคิดเห็นของประชาคมสวนสุนันทา ที่มีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการส ารวจความคิดเห็นของประชาคมสวนสุนันทา ที่มีต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ ผ่าน www.poll.ssru.ac.th/poll_autonomous ขอให้อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาเข้าตอบแบบส ารวจโดยใช้รหัสเข้า Internet ในการเข้าตอบ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบตามที่ประธานแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 :  เรื่องสืบเนื่อง 
 (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี  4  :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 เรื่องแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561
และให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระดับหน่วยงาน จ านวน 17 แผนย่อย ทั้งนี้ต้อง
ประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดท าแผนดังกล่าวด้วย และส่งแผนให้หน่วยงานเจ้าภาพ ภายในที่ก าหนด 
โดยใส่ กิจกรรมโครงการและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องลงในแผนย่อยท้ัง 17 แผนย่อย รายละเอียดที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 17 แผน รายละเอียดดังตาราง  

ชื่อแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ผู้ก ากับ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
1. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกบัเกณฑ์ประกันคุณภาพ มีจ านวน 9 แผน 
1.1) แผนปฏิบตัิการด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประกันคณุภาพฯ ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อ 1 
(ระดับคณะ)ประกันคณุภาพฯ ตัวบ่งช้ี
ที่ 1.5 ข้อ 1 (ระดับมหาวิทยาลัย) 

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

นางสาววีรวรรณ 
เหลืองอร่าม 

1.2) แผนปฏิบตัิการด้านการ
วิจัย  

ประกันคณุภาพฯ ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
(ระดับคณะ,ระดบัมหาวิทยาลัย) 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

นางสาวอัญชา แดง
ทองดี 

1.3) แผนปฏิบตัิการด้านการ
บริการวิชาการ  

ประกันคณุภาพฯ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อ 1 
(ระดับคณะ) 
ประกันคณุภาพฯ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อ 2 
(ระดับมหาวิทยาลยั) 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

นางสาวอัญชา แดง
ทองดี 

1.4) แผนปฏิบตัิการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ประกันคณุภาพฯ ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อ 2 
(ระดับคณะ,ระดบัมหาวิทยาลัย) 

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

นางสาววราลี 
พรหมปฏมิา 

1.5) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประกันคณุภาพฯ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อ 1 
(ระดับคณะ,ระดบัมหาวิทยาลัย) 

รองคณบดฝี่ายแผนงานและ
ประกันฯ 

นางสาวพัชรา   
กล้าหาญ 

1.6) แผนบริหารความเสีย่ง ประกันคณุภาพฯ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อ 3 
(ระดับคณะ,ระดบัมหาวิทยาลัย) 

รองคณบดฝี่ายแผนงานและ
ประกันฯ 

นางสาวพัชรา   
กล้าหาญ 

1.7) แผนการจัดการความรู ้ ประกันคณุภาพฯ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อ 5 
(ระดับคณะ,ระดบัมหาวิทยาลัย) 

รองคณบดฝี่ายแผนงานและ
ประกันฯ 

นางสาวอัญชนา 
สอนแตง 

1.8) แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ประกันคณุภาพฯ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อ 6  
(ระดับคณะ,ระดบัมหาวิทยาลัย) 

รองคณบดฝี่ายบริหาร นางสาวนฤมล รุ่ง
อินทร์ 

1.9) แผนปฏิบตัิการด้าน
พัฒนาบุคลากร 
2. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกบัการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีจ านวน 6 แผน 

2.1) แผนปฏิบตัิการด้าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1.9.1 ความ
พึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อ
อาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของมหาวิทยาลัย 

รองคณบดฝี่ายบริหาร นางสาวเบญจพร 
เติมสิน 
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ชื่อแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ผู้ก ากับ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
2.2) แผนปฏิบตัิการด้านการ
จัดหารายได ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1.10.1 ร้อย
ละของงบรายได้จากโครงการจดัหา
รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย
ต่องบรายได้จากการจัดการเรยีนการ
สอนของมหาวิทยาลัย 

รองคณบดฝี่ายแผนงานและ
ประกนัฯ 

นางสาวอัญชา แดง
ทองดี 

2.3) แผนปฏิบตัิการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1 ร้อย
ละความส าเร็จของข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ  

รองคณบดฝี่ายวิชาการ   

2.4) แผนการด าเนินงาน
แสวงหาเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวช้ีวัดที่ 3.4.1 ระดับ
ความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกใน
การแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ   

2.5) แผนปฏิบตัิการด้านการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 ร้อย
ละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

รองคณบดฝี่ายบริหาร   

2.5) แผนปฏิบตัิการด้านการ
พัฒนาเอกลักษณ ์

สมศ.รอบ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 17 ผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั และสัมพันธ์กับ
แผนปฏิบัติการดา้นการบริการวิชาการ
และแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

นางสาววราลี 
พรหมปฏมิา 

3. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่
เอตทัคคะ  

เกณฑส์าขาวิชาสู่เอตทัคคะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ นางธัญลดา เลี้ยง
อยู ่

4. แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การจัดซื้อจดัจ้าง พ.ศ. 2546 

รองคณบดฝี่ายบริหาร   

5. แผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ICT) และกระทรวงศึกษาธกิาร 
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท า
แผนแม่บท 

รองคณบดฝี่ายบริหาร นายสุรศักดิ์ เพชร
ทอง 

6. แผนปฏิบัติการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 

เกณฑ์ ITA  รองคณบดฝี่ายบริหาร   

 
 มติที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข ) แจ้งว่าสืบเนื่องจากที่
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 และให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
ต่างๆ ระดับวิทยาลัยฯ จ านวน 17 แผนย่อย ทั้งนี้ต้องประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดท าแผนดังกล่าว
ด้วย ในปีงบประมาณ 2561 นี้หน่วยงานเจ้าภาพได้มีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทบทวน แผนปฏิบัติการย่อย
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน  ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นแนว
ปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน วิทยาลัยฯ ได้มีการมอบหมายผู้ก ากับแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ดังนี้ 
 5.1.1 แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระดับวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  
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แผนปฏิบัติการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมลู 

1.แผนปฏิบัติการด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 
ด้าน) และการประกันคุณภาพ 

1) ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการส่งเสริมหรือ
พัฒนาตามกิจกรรมตา่งๆ ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา  

นางสาววีรวรรณ เหลือง
อร่าม 

2) ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์

ร้อยละ 0.20 

3) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 

คะแนนเฉลีย่ 4.25 

2.แผนปฏิบัติการด้านการ
วิจัย 

1) เพื่อให้ผลงานวิจยัสามารถ
บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 

1) ร้อยละของผลงานวิจยัที่บูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 

ร้อยละ 40 รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

นางสาวอัญชา แดงทองดี 

2) เพื่อยกระดับคณุภาพงานวิจัย
ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และ
น าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

2) ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ า 

ร้อยละ ≥ 30 

3) ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดร้ับการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทั้งหมด 

ร้อยละ 60 

3.แผนปฏิบัติการด้านการ
บริการวิชาการ 

1) เพื่อให้ผู้รับบริการ โรงเรยีน 
ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้อง
กับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและความ
ต้องการของชุมชน 

1) ร้อยละของผู้รับบริการไดร้ับประโยชน์ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ ≥70 รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

นางสาวอัญชา แดงทองดี 
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แผนปฏิบัติการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมลู 

2) เพื่อน าองค์ความรู้และ
ประสบการณ ์จากการให้บริการ
วิชาการมาบูรณาการในการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 

2) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น าองค์
ความรู ้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 

ร้อยละ 70 

4.แผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาให้มีทัศนคต ิค่านิยม ความ
มีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ 
ค่านิยม ความมีสุนทรยี ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ร้อยละ 85 รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

นางสาววราล ีพรหมปฏิมา 

5.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หน่วยงานสามารถก าหนดวตัถุประสงค์และตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้เอง โดย
ให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย 

5 รองคณบดฝี่าย
แผนงานและประกัน
ฯ 

นางสาวพัชรา   กล้าหาญ 

6.แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้

ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงท่ีไดร้ับการควบคมุ
และลดระดับความเสีย่งเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อป ี

ร้อยละ 100 รองคณบดฝี่าย
แผนงานและประกัน
ฯ 

นางสาวพัชรา   กล้าหาญ 

7.แผนการจดัการความรู ้ กรณีที่หน่วยงานมีการด าเนินงาน
ทั้งในบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนวิชาการ   

  รองคณบดฝี่าย
แผนงานและประกัน
ฯ  

นางสาวอัญชนา สอนแตง 
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แผนปฏิบัติการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมลู 

1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตัิที่ด ี(องค์
ความรู้) จากท่ีอยู่ในตัวบุคคล และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุมด้าน
การจัดการเรยีนการสอนและการ
วิจัย รวมทั้งด้านสนับสนุนการจัด
การศึกษา พร้อมท้ังน ามาจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบและเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

1) ค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณต์รงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผ่าน ข้อ 5 ของตัวบ่งช้ี 
5.1 

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรน าแนวปฏิบัติที่ดมีาใน
การปฏิบัติงานจริง 

2) จ านวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานจนเกดิผลสมัฤทธ์ิ (องค์ความรู้) 

2 

กรณีที่หน่วยงานมีการด าเนินงาน
เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ   

  

1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตัิที่ด ี(องค์
ความรู้) จากท่ีอยู่ในตัวบุคคล และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุมด้าน
การจัดการเรยีนการสอนและการ
วิจัย พร้อมท้ังน ามาจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบและเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

1) ค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณต์รงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผ่าน ข้อ 5 ของตัวบ่งช้ี 
5.1 

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรน าแนวปฏิบัติที่ดมีาใน
การปฏิบัติงานจริง 

2) จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานจนเกดิผลสมัฤทธ์ิ (องค์ความรู้) 

2 



   

40 
 

แผนปฏิบัติการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมลู 

8.แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
ด าเนินงานท่ีเน้นผลสมัฤทธ์ิ และ
การก้าวสู่มหาวิทยาลยัแม่แบบท่ีดี
ของสังคม 

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลัย (ระดับ
ความพึงพอใจ) 

≥ 4.00 รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์ 

2) เพื่อให้บุคลากรมีคณุภาพชีวิตที่
ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบตัิงาน 
และมีความผูกพันกับองค์กร 

2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 

4 

3) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 
(ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.00 

9.แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความกา้วหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ตาม
กรอบเวลาที่ก าหนด 

1) ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ ≥ 25 รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์ 

2) เพื่อให้ผู้บรหิารทุกระดับไดร้ับ
การพัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการ
และบรหิารงานภายใต้หลักธรร
มาภิบาล 

2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ≥ 33 

3) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

ร้อยละ ≥ 95 

4) ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน ร้อยละ ≥ 80 

10.แผนปฏิบัติการด้าน
การปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให ้(ระบุช่ือหน่วยงาน) มี
อาคาร สถานท่ี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีรองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่าง
ครบถ้วน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรต่อ
อาคาร สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี (ระบุ
ช่ือหน่วยงาน) จัดให ้

ระดับ ≥ 4 รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

นางสาวพัชรา   กล้าหาญ 
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11.แผนปฏิบัติการด้าน
การจัดหารายได ้

เพื่อจัดหารายได้จากการบริการ
วิชาการหรือการวิจยัในการ
สนับสนุน พัฒนาพันธกิจของ
หน่วยงาน 

ร้อยละเฉลีย่ของงบรายไดจ้ากโครงการจัดหารายได้
ด้านการบริการวิชาการและวิจยัตอ่อาจารย์ประจ า 

25,000 บาท/คน รองคณบดฝี่าย
แผนงานและประกัน
ฯ  

นางสาวอัญชา แดงทองดี 

รายได้ที่เกิดจากการจดัหารายได้ดว้ยโครงการ
บริการวิชาการ 

≥ 500,000 บาท 
(หน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา) 

12.แผนปฏิบัติการด้าน
การขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

1) เพื่อให้คณะ / วิทยาลยัมีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ และด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม
โครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิจัย 

ร้อยละ 80 รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ  

นางสาวอัญชา แดงทองดี 

2) เพื่อให้คณะ / วิทยาลัยมีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ 

2) จ านวนเครือข่ายที่คณะ / วิทยาลัย มีการ
แลกเปลีย่นบุคลากรและนักศึกษากับเครือข่าย
ต่างประเทศ 

1 เครือข่าย 

13.แผนการด าเนินงาน
แสวงหาเครือข่าย 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานมีการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจ
หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 

ระดับความสาเร็จ 5 รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา  

นางสาววีรวรรณ เหลือง
อร่าม 

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
การมีส่วนในการพัฒนาและเกิด
ผลผลติที่เป็นประโยชน์ของกลุ่ม
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

2) จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา (ระบุ
ช่ือหน่วยงาน) 

5 เครือข่าย  

3) ร้อยละของเครือข่ายที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์
ต่อ (ระบุช่ือหน่วยงาน) 

ร้อยละ 100 

14.แผนปฏิบัติการด้าน
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การด านิน
งานของ (ระบุช่ือหน่วยงาน)ในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ด ี

1) ร้อยละการรับรูภ้าพลักษณ์ และการให้บริการที่ดี
ของ (ระบุช่ือหน่วยงาน) 

ร้อยละ ≥ 80 รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

นางธัญลดา เลี้ยงอยู ่
นางสาวเบญจพร เตมิสิน 
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2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยใช้ 
Social Media 

2) จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับขอ้มูลข่าวสารผ่าน
ช่องทาง Social Media (กลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
บุคลากร และกลุ่มศิษย์เกา่) 

≥ 3 กลุ่มเป้าหมาย 

15.แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่
เอตทัคคะ 

1) เพื่อยกระดับคณุภาพของ
หลักสตูรที่เป็นจดุเน้นของ
มหาวิทยาลยัสู่การเป็นเอตทัคคะ
ให้มีผลการประเมินทีด่ีขึ้น 

1) จ านวนหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่
การเป็นเอตทัคคะมผีลการตรวจประเมินระดับดีขึ้น
ไป 

1 หลักสูตร รองคณบดฝี่าย
วิชาการ  

นางธัญลดา เลี้ยงอยู ่

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสตูรมีการพัฒนาคณุภาพให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
และการพัฒนาประเทศ 

2) ร้อยละของหลักสตูรทั้งหมดที่ผา่นตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพหลักสตูรของ สกอ. โดยได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าระดับ 3.01 

ร้อยละ ≥60.00 

16.แผนปฏิบัติการด้าน
การจัดซื้อจดัจ้าง 1) เพื่อให้การด าเนินการจดัซื้อจัด

จ้างเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

1) ร้อยละของรายการที่จัดซื้อจดัจา้งเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

 นางสาวพัชรา   กล้าหาญ 

17.แผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1) เพื่อให้การบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
บุคลากร/นักศึกษาท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระดับความพึงพอใจ≥ 
3.51 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

นายสุรศักดิ ์เพชรทอง 

2) เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้
พร้อมรองรับต่อการปฏิบตัิงานท้ัง
ของผู้บริหารและบุคลากร 

2) จ านวนฐานข้อมูลทีม่ีการพัฒนาหรือปรับปรุง 1 ฐานข้อมูล 
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มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ และให้ผู้รับผิดชอบ และผู้จัดเก็บข้อมูลด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ส่งหน่วยงานเจ้าภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
 5.2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข ) แจ้งว่าเพ่ือให้การ
ด าเนินงานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระบบ
และมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังต่อไปนี้ 
 
 1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ 
 2. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข 
 3. อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์ 
 5. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ 
 6. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ 
 7. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณ ี
 8. อาจารย์ ดร. ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ 
 9. อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม 
 10.นายนพปฎล  อินยาศรี 
 11.นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา 
 12.นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ 
 13.นางสาวพัชรา  กล้าหาญ 
 14.นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
 15.นางสาวเบญจพร  เติมสิน 
 
โดยให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมีหน้าที่ดังนี้ 
 1.ทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 2.จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 3.วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 4.ก ากับ และติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายเงินเสนอผู้บริหาร 
 มติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ 
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 5.3 เรื่องแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข ) เสนอแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกเป็น2 ประเภท คือ 
 1.หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีที่หน่วยงานได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน) 
 2.หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
 งบบุคลากรและงบอุดหนุน เป็นรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ
และข้อก าหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ส านักงบประมาณ 
 งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆดังนี้ 
  - ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer 
  - ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร 
 งบรายจ่ายอ่ืน มีแนวทางจัดสรรโดยน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดท า
โครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
 งบบุคลากรและงบอุดหนุน เป็นรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ
และข้อก าหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ส านักงบประมาณ 
 งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆดังนี้ 
  - ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer 
  - ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร 
 งบรายจ่ายอ่ืน มีแนวทางจัดสรรโดยน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดท า
โครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์

และทิศทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (100%) 

จัดสรรเป็นรายจ่ายประจ าปี (100%) 

จัดการเรียนการสอน 

 (100%) 
งานบริหาร+สนับสนุน 

(0%) 

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
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สอดคล้องกับพันธ

กิจ ยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (100%) 

หักรายจ่ายคงท่ี (Fixed Cost ) 

จัดการเรียนการสอน 

6,308,300 
(24.60%) 

งานบริหาร+สนับสนุน 

20,875,000 

(75.40%) 

จัดสรรเป็นรายจ่ายประจ าปี (100%) 

ผังการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
2. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
4. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 
 

การจัดสรรงบประมาณ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได้ 
รวม 

ภาคปกติ 
ภาค
พิเศษ 

โครงการหา
รายได้ 

เงินคงคลัง 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 19,114,800 29,917,800 - - - 49,032,600 
รวมทั้งสิ้น 19,114,800 29,917,800  -  -  - 49,032,600 

 

 มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ 
 
5.4.เรื่องพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข) น าเสนอทบทวน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (เอกสารเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561)  
 

 มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ตาม
เสนอ และขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และน าแผนเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  :  เรื่องอ่ืนๆ 

(ไม่มี) 
เลิกประชุมเวลา  :  11.00 น.  
 
 
 

 (นางสาวพัชรา  กล้าหาญ) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

        (อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข ) 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 






