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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวง
วชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2550 เป็นปี
แรก ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับการรับรองสถาบั นจากสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ดังมี
วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ
ให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล และมี คุ ณ ธรรม” เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย และ
วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงกาหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ด้าน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เปิดสอนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จานวน 1 หลักสูตร
ได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษาทุกระดับทั้งสิ้น จานวน 436 คน มีบุคลากรทั้งหมด 66 คน
จาแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 60 คน คิดเป็นสัดส่วนปริญญาเอก : โท : ตรี เท่ากับ 9. : 48 : 3 สัดส่วน
ตาแหน่งทางวิชาการ ศ. : รศ. : ผศ. : อ เท่ากับ 0 : 4 : 4 : 52 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 11 คน
คิดสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุนวิชาการ เท่ากับ 5 : 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมุ่งเน้น
การบริหารจัดการโดยนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและตามพันธ
กิจหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
ตามที่รั ฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจั กรไทยระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไป
ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดประเทศไทยจึงได้ดาเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบั ญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุตามเป้าหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้บริการทาง
สาธารณสุขให้มีจานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
บุคลากรวิชาชีพการพยาบาลเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระบบบริการด้านสุขภาพทุก
ระดับ นับเป็นกาลังสาคัญที่จะผลักดันให้งานบริการสุขภาพของประเทศบรรลุเป้าหมาย แต่จากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เป็นที่ทราบโดยทั่วไปพบว่า ปัจจุบันมีการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและการผลิตพยาบาลวิชาชีพยัง
ไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศชาติอีกเป็นจานวนมาก รัฐบาลจึงมีมติให้วิชาชีพการพยาบาลเป็น
สาขาวิชาชีพขาดแคลน และให้สถาบันการศึกษาจัดทาแผนการเพิ่มการผลิตให้มากยิ่งขึ้น
การที่ประเทศไทยขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็นจานวนมากจะส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุข
และภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรวม หากไม่มีการผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตพยาบาลวิชาชีพใน
การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในหน่วยงานที่เป็น
สถานพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เป็นการช่วยแก้ปัญหา
ความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพตามนโยบายของประเทศ ในปีพ.ศ. 2549 รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ
พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และดาเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ซึ่งต่อมาสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาค
เรียนที่ 1/2550 และมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2550 เป็น
ปีแรก ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการรับรองสถาบันจาก
สภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี และในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกที่สาเร็จ
การศึกษา
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โครงสร้างและการบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
- ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
2555
2556
2557
1
1
1
1
1
1

หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

- ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

2555
ปกติ พิเศษ
438
438
-

รวม
438
438

ปกติ
476
476

2556
พิเศษ
-

ปกติ
80
80

2556
พิเศษ
-

รวม
476
476

ปกติ
467
467

2557
พิเศษ
-

รวม
467
467

ปกติ
117
117

2557
พิเศษ
-

รวม
117
117

- ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปกติ
77
77

2555
พิเศษ
-

รวม
77
77

รวม
80
80

- ข้อมูลบุคลากร
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ตรี
4
4

2555
โท เอก รวม
6
10
6
10

2555
อ. ผศ. รศ.
46.5 3.5 4
46.5 3.5 4

รวม
54
54

ตรี
7
7

2556
โท เอก รวม
4
11
4
11

อ.
52
52

2556
ผศ. รศ.
4
4
4
4

รวม
60
60

ตรี
9
9

2556
โท เอก รวม
4
- 13
4
- 13

อ.
52
52

2557
ผศ. รศ. รวม
4
4 60
4
4 60
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- ข้อมูลของบัณฑิต เช่น การมีงานทา เงินเดือนเริ่มต้น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ปีการศึกษา

2555
ร้อยละ
97.22
ร้อยละ
100
4.26

การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

2556
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
4.36

2557
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.36

- ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

2555
ผลงาน นาไปใช้
8
5
8
5

2556
ผลงาน นาไปใช้
9
9
-

2557
ผลงาน นาไปใช้
-

- ข้อมูลการบริการทางวิชาการ
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการบริการวิชาการ
2555
2556
2557
5
10
5
10

- ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

- ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา
คะแนนผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2555
2556
2557
2
2
2
2
2
2

2554
4.43

2555
4.56
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาล
ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงาน
ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เทียบเท่ากับระดับสากล (Word Class)
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
จุดแข็ง (Strength)
1. มีระบบและมาตรฐานการเปิดหลักสูตรครบตามเกณฑ์
2. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 100% และสอดคล้องกับความต้องการในวิชาชีพทั้งในระดับชาติ
3. มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. ระบบการเรียนการสอนมีแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ที่มีมาตรฐานทาให้นักศึกษาได้รับมาตรฐาน
การพยาบาลที่ดี
5. มีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล
6. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีระบบกากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. มีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา
8. มีคณะกรรมการกากับมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
9. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
10. มีบริการข้อมูลสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
11. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
12. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์โดยมีกิจกรรม
ครอบคลุม ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านบาเพ็ญประโยชน์ ด้านนันทนาการ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีกระบวนการ ประเมินผลและนาผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
13. มีการบริการวิชาการที่เข้มแข็งและหลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อสังคมได้
14. มีทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย
15. บุคลากรในองค์กรรักและ มีความเอื้ออาทรต่อกัน และให้ความร่วมมือในการทางานดี
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จุดอ่อน (Weakness)
1. สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ยังไม่ได้มาตรฐาน
3. อาจารย์ทุกคนไม่สามารถขึ้นนิเทศนักศึกษาบนคลินิก (ฝึกปฏิบัติ) ได้ทุกคน
4. ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ
5. อาจารย์เป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน กรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพ ในระดับชาติน้อย
6. ยังไม่มีโครงการให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบาลสนับสนุนให้มีการผลิตบัณฑิต เนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลน
2. การขยายโอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และนโยบายการขยายกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่มีฐานะยากจนได้กู้ยืมเรียนจนจบการศึกษา
3. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
4. ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
5. การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน
อุปสรรค (Threat)
1. สภาวะการแข่ งขั น เชิ งรุ กของสถาบัน อุด มศึ กษาที่ สู ง ทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชนส่ ง ผลต่ อ
วิทยาลัยฯที่เปิดใหม่
2. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน
3. ค่านิยมของผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และเปิดดาเนินการสอนมา
เป็นเวลานาน
4. มีหน่ว ยงานหลายหน่วยงานที่ร่วมดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในชุมชนที่มีการดาเนินการบริการ
วิชาการ
5. อาจารย์ยังไม่พร้อมที่จะทาผลงานวิจัย
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ส่วนที่ 3 กรอบแผนยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
1. เพื่อปรับทิศทางการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถรองรับกับความต้องการความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย และความท้าทายของโลก
2. เพือ่ ให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ไปสู่บุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้
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ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน้า 9

ปรัชญา (Philosophy)
“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม”
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ มี
ภาวะผู้นา และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ
2.วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3.ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคม
4.อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ค่านิยมหลัก (Core Value)
1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ
2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม
4. บุคลากรทุกคนมีคุนค่าต่อองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
1. ระบบอาวุโส ความเอื้ออาทร และคุณธรรม
2. เอาใจใส่และให้ความสาคัญแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ยึดมั่นความโปร่งใส และธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบตั ิ มีจิตสาธารณะ เชี่ยวชาญการสื่อสาร และบุคลิกภาพเหมาะสม”
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

นโยบายการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงาน
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 การเรียนการสอน
(1) เน้นการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีความสามารถและคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ
หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้ บัณฑิตมีคุณภาพ และสามารถสอบขึ้นทะเบียน เพื่อรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
(2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(3) ส่งเสริมโครงการ / กิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะในการสอนของอาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
คือ ด้านคุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะใน
การวิเคราะห์และการสื่อสาร และ ทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1.2 การพัฒนาหลักสูตร
(1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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(2) กาหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิต และมีการสอบความรู้รวบยอด / ความรู้อื่นที่เทียบเท่า หรือ
ผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จการศึกษา
1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
(1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยมุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ และมีภาวะผู้นา
(2) ส่งเสริมให้ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา
(3) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
(4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตงานวิจัย
2.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตงานวิจัยร่วมกัน
2.3 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร และองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน
2.4 ส่งเสริมการวิจัยในคลินิกและชุมชน
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานจัดการศึกษาจัดตั้งแหล่งบริการวิชาการและบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน โดยมีหน่วยงานภายนอกให้การรับรองหรือร่วมมือ
3.2 มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการระดับชาติ
3.3 ให้บริการวิชาการ / วิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดตามหลักแนวทางพระราชดาริ
4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา และการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยกับชุมชน
5. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร
5.1 การบริหารการเงิน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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(2) นาระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 การบริหารบุคลากร
(1) จัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงานที่มีตาม
พันธกิจ โดยใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
(2) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัย
(3) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนเพื่อมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าในการทางานและเสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน
5.3 การบริหารสินทรัพย์ถาวร
(1) กาหนดมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ถาวร
(2) มีแผนการบริหารสินทรัพย์ถาวรโดยใช้หลักการใช้ทรัพยากรร่วม
6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
6.1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษา
ของวิทยาลัย
6.2. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทาระบบประกันคุณภาพ
6.3. พัฒนาศักยภาพทางการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน การบริหารจัดการ
การจัดการศึกษา การควบคุม การบริหารและการประกันคุณภาพ ให้สนองต่อระบบประกันคุณภาพภายใน
6.4. จัดให้มีระบบการติดตาม ประเมินในกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพของบุคลากร
6.5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
6.6. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
แก่นักศึกษาและประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
6.7. ส่งเสริมการนาผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักศึกษานากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษา
6.8. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินการประกันคุณภาพในระบบ CHE QA Online
7. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนับสนุนการใช้ระบบคุณภาพและระบบการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้บริหารจัดการในวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ระดับมหาวิทยาลัย

แผนภูมิเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ระดับวิทยาลัยฯ

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ

กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ

กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ

โครงการทีส่ าคัญ

โครงการทีส่ าคัญ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปี 2558 - 2561 (Strategic Map)

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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วิสัยทัศน์
บริหารจัดการการศึกษา และผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
มิติ
ประสิทธิผล

มิติ
คุณภาพ

การจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ

ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ

มิติ
บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

มิติ
การเรียนรู้
และการพัฒนา

ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปี 2558 – 2562
1. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2558 – 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1 1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
พั ฒ นาระบบบริ ห าร เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น (high งบประมาณตามแผน
จัดการโดยยึดหลักธรร performance organization)
มาภิบาล
1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวม
1.1.5 การปฎิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ผู้บริหารสถาบัน
1.16 ระดับความเชี่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของ
นิสิต นักศึกษา และผู้เกีย่ วข้องต่อสถาบัน*1
1.1.7 ระดับความสาเร็จของการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย
(U-Ranking)(หน่วยงาน)
1.1.8 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นา
คุณภาพบริหารจัดการองค์กร
1.1.10 ระดับความสาเร็จของการประหยั ด
พลังงานของมหาวิทยาลัย
1.1.11 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ร้อยละ

ค่าเดิม
ค่าเป้าหมาย
2557 2558 2559 2560 2561 2562
93.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00

ร้อยละ

93.00

94.00 94.00 94.00 94.00 94.00

คะแนน

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

ระดับ
คะแนน
ความ
เชื่อมั่น
ระดับ

3.51

4.51

4.51

4.51

4.51

4.51

-

5

5

5

5

5

ระดับ

5

5

5

5

5

5

ระดับ

-

5

5

5

5

5

คะแนน

3.51

4.78

4.56

4.56

4.56

4.56

หน่วยนับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ

1.1.12 จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์
1.1.13 ระดับความสาเร็จของการสร้าง
ภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ
(Image for Excellence)
1.2.1 ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา *3
1.2.2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด*4
1.2.3 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ได้รบั รางวัล
ผลงานวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.2.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมตี ่อ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2.5 ระดับความผาสุกและผูกพันของ
บุคลากรที่มตี ่อมหาวิทยาลัย*5
1.3.1 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาคม*6
1.4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอือ้ ต่อการ
เรียนรู้

จานวน

ค่าเดิม
2557
-

ระดับ

-

-

5

5

5

5

ร้อยละ

8

26

26

26

26

26

ร้อยละ

8

24

24

24

24

24

ร้อยละ

-

2

2

2

2

2

คะแนน

-

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

คะแนน

-

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

คะแนน

-

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

คะแนน

-

4

4

4

4

4
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ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
1
1
1
1

2562
1
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง 1. ศิ ษ ย์ เ ก่ า และชุ ม ชนมี ค วามพึ ง พอใจใน 2.1.1 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ กิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น เพื่ อ สร้ า ง บริการ การจัดกิจกรรมการให้คาปรึกษา และ
ข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า หรือชุมชน*8
ศิษย์เก่าและชุมชน
ความสัมพันธ์
2. ศิษย์เก่าได้รับการยกย่อง และยอมรับ จาก
ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนหรือสังคม
2.1.2 จานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าหรือชุมชน
2.1.3 ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
2.1.4 ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย
ประกาศเกียรติคุณโดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ*9
2.2.1 จานวนรุ่นของศิษย์เก่าที่ได้มีการ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ศิษย์เก่า *10
2.2.2 ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากการใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของศิษย์เก่า

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คะแนน

ค่าเดิม
2557
-

จานวน

-

1

1

1

1

1

ร้อยละ

-

60

60

60

60

60

จานวน

-

1

1

1

1

1

จานวน

-

2

2

2

2

2

ร้อยละ

-

50

50

50

50

50

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
4.35 4.35 4.35 4.35

2562
4.35
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์

1 . ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถทางวิ ช าการ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมที่มี
การแข่งขันสูง และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพ

3.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี*11
3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
3.1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะ
สาขาแห่งชาติ
3.1.4 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*12
3.1.5 ร้อยละของสาขาวิชาที่ได้รับการพัฒนา
ระบบ LMS
(Learning Management system) ในการ
จัดการเรียนการสอน
3.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่รองรับ
ตลาดแรงงานในระดับอาเซียนหรือทิศ
ทางการพัฒนาประเทศต่อจานวนหลักสูตร
ทั้งหมด
3.2.2 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
หลักสูตร 2 ภาษา หรือหลักสูตร
นานาชาติ*14

ร้อยละ

ค่าเดิม
2557
90

ร้อยละ

84

ร้อยละ

35

35

คะแนน

95

ร้อยละ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
96.3 96.5 96.5 96.5

2562
96.5

95.25 97.2

97.2

97.2

97.2

42

42

42

42

86.5

86.6

86.6

86.6

86.6

-

-

20

20

20

20

ร้อยละ

-

-

2

2

2

2

ระดับ

-

-

5

5

5

5
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 3
ยกระดับมาตรฐานการ
จั ด การเรี ย นการสอน
และคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
ตามอัตลักษณ์

1 . ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ มี ค ว า ม รู้ 3.4.1 ผลการประเมินของผูเ้ รียนเกี่ยวกับการ
ความสามารถทางวิ ช าการ มี คุ ณ ธรรม ปฏิบัตงิ านของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
จริยธรรม และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมที่มี ลักษณ์*16
การแข่งขันสูง และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพ
3.4.2 ผลการประเมินของบุคลากรเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาทีส่ อดคล้อง
กับอัตลักษณ์*17
3.4.3 จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกีย่ วกับการดาเนินการตาม
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.4.5 รางวัลที่มหาวิทยาลัยได้รับในประเด็นที่
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.5.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคณ
ุ ยกย่องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ*18

คะแนน

ค่าเดิม
2557
-

คะแนน

-

3.51

3.70

3.70

3.70

3.70

จานวน

10

5

5

5

5

5

คะแนน

-

3.51

3.70

3.70

3.70

3.70

จานวน

-

-

1

1

1

1

2

5

5

5

5

3.5.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
3.5.3 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาตาม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพหรือ
ฝีมือแรงงาน

ร้อยละ

60

86

86

86

86

86

ร้อยละ

-

-

80

80

80

80

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยนับ

จานวน

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
3.51 3.51 3.51 3.51

2562
3.51
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 4
พั ฒ นางานวิ จั ย และ
นวัตกรรมเพื่อเป็นฐาน
ใ น ก า ร พั ฒ น า
มหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
และประเทศชาติ

1. มี ศู น ย์ ก ารวิ จั ย ที่ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก ารและมี
บรรยากาศสนั บ สนุ น การผลิ ต งานวิ จั ย ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น แหล่ งรวบรวมความรู้
เฉพาะด้าน
2.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
การสร้า งผลงานวิ จัย และหรือ งานสร้ างสรรค์
ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ

ค่าเดิม
2557
-

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
55
55
55

2562
55

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจา
ผลงานวิจัย*20

ร้อยละ

4.2.2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.3.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัยประจา*21
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.4.1 ร้อยละของการนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์*22
4.4.2 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

จานวน
เงิน

-

ร้อยละ

-

5

5

5

5

5

ร้อยละ

3

15

15

15

15

15

จานวน

3

1

1

1

1

1

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้าง 1. มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อการ 5.1.1 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อ
ความพร้ อ มการเข้ า สู่ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัย
2. มีความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย
กับสมาชิกประชาคมอาเซียน
5.1.2 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
หรือนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน*23
5.2.1 ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับ
ประชาคมอาเซียนที่มีการดาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน*24
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็น 1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบน 6.2.1 ร้อยละของโครงการการบริการทาง
ศู น ย์ ก ลา งแห่ ง กา ร พื้นฐานของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่พึ่งพา วิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์จากการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ บ ริ กา ร ของสังคมได้
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
วิชาการชั้นนา
การสอน และหรือการวิจัย*26
6.2.2 ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้จาก
การบริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง
6.2.3 ร้อยละขององค์ความรู้ที่ได้จากการ
บริการทางวิชาการไปถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย*27
6.2.4 จานวนแหล่งเรียนรู้ทเี่ ปิดบริการทาง
วิชาการให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับ

ค่าเดิม
2557
-

ร้อยละ

-

-

75

75

75

75

จานวน

-

1

1

1

1

1

ร้อยละ

-

60

60

60

60

60

ร้อยละ

85

85

85

85

85

85

ร้อยละ

-

85

85

85

85

85

จานวน

-

-

1

1

1

1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
4
4
4

2562
4
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 7 1. อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน พั ฒ นาและเผยแพร่ 7.1.1ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
คะแนน
ส่งเสริมและทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โครงการส่งเสริม สืบสาน และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
ศิลปวัฒนธรรม
7.1.2ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด*28
7.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญ ร้อยละ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูป
8.2.1 รายได้ที่เกิดการระดมทุนจาก
ล้านบาท
กา ร บริ ห าร จั ดกา ร
ภายนอก*31
ทรัพยากร สินทรัพย์
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
ปัญญา

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ค่าเดิม
2557
3.51

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
3.51 3.51 3.51 3.51

2562
3.51

-

-

60

60

60

60

-

94

94

94

94

94

-

1

1

1

1

1
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2. กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2558 – 2562
กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ
และองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project /
Activity.
บริหารจัดการทัว่ ไป

โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
แหล่งเงิน

โครงการบริหารจัดการกลาง*

2558

2559

2560

2561

2562

รายได้

5,630,260

5,730,260

5,830,260

5,930,260

5,930,260

รายได้

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รายได้

204,000

204,000

204,000

204,000

204,000

รายได้

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รายได้

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รายได้

100,000

110,000

120,000

130,000

130,000

รายได้

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

โครงการบริหารแผนและงบประมาณ*
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
โครงการกากับองค์การที่ดี
กิจกรรมตรวจสอบภายใน
โครงการการมีส่วนร่วมของบุคลากร หรือภาคประชาชน
โครงการบริหารความเสี่ยง

การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (URanking)
พัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ

การจัดการความรู้

โครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ (Image for
Excellence)
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)* (A58)

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ*
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการบริการแบบ One Stop Service
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)*

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและ
ปรับปรุง เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ ให้เอื้อต่อการ
บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project /
Activity.

โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
แหล่งเงิน

พัฒนา และปรับปรุง โครงการส่งเสริม และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และทรัพยากร
ระบบเทคโนโลยี
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้*
สารสนเทศ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล

2558

2559

2560

2561

2562

รายได้

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รายได้

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

รายได้

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รายได้

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รายได้

575,000

575,000

575,000

575,000

585,000

รายได้

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รายได้

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน และ
จัดระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ เพือ่ ความผาสุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการและการจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับศิษย์เก่าและชุมชน

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

โครงการพัฒนาบุคลากร*
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสานึกในการให้บริการ
โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านภาษาและการสื่อสาร

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
SSRU Green
University

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล*
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว* (A58)
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงห้องเรียนต้นแบบ (Smart Classroom)

บริการและการสร้าง โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ความสัมพันธ์กับ
ปัจจุบัน*
ศิษย์เก่าและชุมชน โครงการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
โครงการร่วมมือกับศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับศิษย์เก่า

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project /
Activity.

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า
ให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศศิษย์เก่า

โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า*
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้กับ
ศิษย์เก่าหรือชุมชนผ่านระบบออนไลน์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน
(Learning Management
System) ให้มีประสิทธิภาพ

ดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ*

โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
แหล่งเงิน

2558

2559

2560

2561

2562

รายได้

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รายได้

22,792,440

22,892,440

22,992,440

23,700,440

24,700,440

39,721,900

39,721,900

39,721,900

39,721,900

39,721,900

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ*
ค่าวัสดุการศึกษา
ครุภัณฑ์การศึกษา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการ
บริหารหลักสูตรให้มีความ
ยืดหยุ่นและสามารถนาไป
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บริหารหลักสูตร

โครงการบริหารรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายได้
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กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
สวนสุนันทา และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์สู่ความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project /
Activity.

พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
แหล่งเงิน

2558

2559

2560

2561

2562

รายได้

657,800

667,800

677,800

687,800

687,800

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา*

รายได้

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา*

รายได้

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รายได้

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

รายได้

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา*
โครงการวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
โครงการกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพและฝีมือแรงงาน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม และ
สนับสนุนการเรียนรู้การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้กบั
บุคลากรและนักศึกษา

เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน*
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการความร่วมมือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
โครงการส่งเสริมการวิจัยงานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยเพือ่

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project /
Activity.

โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
แหล่งเงิน

2558

2559

2560

2561

2562

รายได้

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

รายได้

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รายได้

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

3840000**

4000000**

4000000**

3840000**

3840000**

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
กับต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สร้างความร่วมมือ
สนับสนุนความร่วมมือทาง
กับประชาคม
การศึกษาหรือการวิจยั กับ
อาเซียน
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2 เปิดพื้นที่
จัดอบรมและ
มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง สัมมนาเชิงวิชาการ
ของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และเป็นแหล่งการเรียนรู้
ชุมชน

โครงการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน*
โครงการสื่อสารข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม*
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและท้องถิ่น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์
โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการเพิ่มจานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดพื้นที่
ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ* (A58)

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ

จัดหารายได้

โครงการระดมทุนด้วยการบริการวิชาการ* (A58)
โครงการระดมทุนจากภายนอก (เงินบริจาค)

รายได้จาก
การบ
บริการ
วิชาการ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน
การอนุรักษ์ สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้
บุคลากรสร้างผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ความต้องการของแหล่งทุน

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project /
Activity.
ส่งเสริม สืบสาน
และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เพิ่มศักยภาพให้เป็น
นักวิจยั มืออาชีพ
วิจัยเพือ่ สร้างองค์
ความรู้

โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
แหล่งเงิน

2558

2559

2560

2561

2562

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

โครงการส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม*
รายได้

โครงการพัฒนานักวิจัย*
โครงการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

รายได้

โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจยั

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยให้
ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และ/
หรือนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม ชุมชนตาม
มาตรฐานของแหล่งทุน

ตีพิมพ์ เผยแพร่
และนาเสนอ
ผลงานวิจัย

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ*
โครงการส่งเสริมการจัดทาวารสารวิชาการระดับชาติ
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้

รายได้

โครงการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ให้รับกับการจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา 1. มี ระบบบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล 1.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
ระบบบริหารจัดการโดย เพื่ อให้ม หาวิท ยาลัย มีป ระสิท ธิผ ลเพิ่ ม ขึ้น (high งบประมาณตามแผน
ยึดหลักธรรมาภิบาล
performance organization)
1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวม
1.1.5 การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน
1.16 ระดับความเชี่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของ
นิสิต นักศึกษา และผู้เกีย่ วข้องต่อสถาบัน*1
1.1.7 ระดับความสาเร็จของการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย
(U-Ranking)(หน่วยงาน)
1.1.8 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการองค์กร
1.1.10 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการประหยั ด
พลังงานของมหาวิทยาลัย
1.1.11 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผล

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

2557
96.00

2558
96.00

ร้อยละ

94.00

94.00

คะแนน

4.50

4.50

ระดับ
คะแนน
ความ
เชื่อมั่น
ระดับ

4.51

4.51

5

5

ระดับ

5

5

ระดับ

5

5

คะแนน

4.78

4.56

หน่วยนับ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.1.12 จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์
1.1.13 ระดับความสาเร็จของการสร้าง
ภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ
(Image for Excellence)
1.2.1 ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา *3
1.2.2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด*4
1.2.3 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ได้รบั รางวัล
ผลงานวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.2.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมตี ่อ
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1.2.5 ระดับความผาสุกและผูกพันของบุคลากร
ที่มีต่อมหาวิทยาลัย*5
1.3.1 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาคม*6
1.4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อ
เทคโนโลยี และทรัพยากรทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผล

ค่าเป้าหมาย

จานวน

2557
1

2558
1

ระดับ

-

5

ร้อยละ

26

26

ร้อยละ

24

24

ร้อยละ

2

2

คะแนน

3.51

3.51

คะแนน

3.51

3.51

คะแนน

3.75

3.75

คะแนน

4

4

หน่วยนับ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า ง 1. ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ 2.1.1 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
การจัดกิจกรรมการให้คาปรึกษา และข้อมูล
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ศิษย์เก่าและชุมชน
2. ศิษย์เก่าได้รับการยกย่อง และยอมรับ จากผู้ใช้ ข่าวสารศิษย์เก่า หรือชุมชน*8
บัณฑิต ชุมชนหรือสังคม
2.1.2 จานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าหรือชุมชน
2.1.3 ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
2.1.4 ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย
ประกาศเกียรติคุณโดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ*9
2.2.1 จานวนรุ่นของศิษย์เก่าที่ได้มีการปรับปรุง
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า
*10
2.2.2 ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์
เก่า

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผล

ค่าเป้าหมาย

คะแนน

2557
4.35

2558
4.35

จานวน

1

1

ร้อยละ

60

60

จานวน

1

1

จานวน

2

2

ร้อยละ

50

50

หน่วยนับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 3
ยกระดับมาตรฐานการ
จั ด การเรี ย นการสอน
แล ะ คุ ณ ภ า พบั ณ ฑิ ต
ตามอัตลักษณ์ของสวน
สุนันทา

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ

ผล

ค่าเป้าหมาย
2558
96.5

1 . ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ มี ค ว า ม รู้ 3.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี*11
และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ

2557
96.3

3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
3.1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะ
สาขาแห่งชาติ
3.1.4 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*12
3.1.5 ร้อยละของสาขาวิชาที่ได้รับการพัฒนา
ระบบ LMS
(Learning Management system) ในการ
จัดการเรียนการสอน
3.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่รองรับ
ตลาดแรงงานในระดับอาเซียนหรือทิศทางการ
พัฒนาประเทศต่อจานวนหลักสูตรทั้งหมด
3.2.2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาหลักสูตร
2 ภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ*14

ร้อยละ

95.25

97.2

ร้อยละ

35

42

คะแนน

86.5

86.6

ร้อยละ

-

20

ร้อยละ

-

2

ระดับ

-

5

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.4.1 ผลการประเมินของผูเ้ รียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์*16
3.4.2 ผลการประเมินของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์*17
3.4.3 จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็น
ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกีย่ วกับการดาเนินการตามเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
3.4.5 รางวัลที่มหาวิทยาลัยได้รับในประเด็นที่
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.5.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคณ
ุ ยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ*18
3.5.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
3.5.3 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาตาม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพหรือ
ฝีมือแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผล

ค่าเป้าหมาย

คะแนน

2557
3.51

2558
3.51

คะแนน

3.51

3.70

จานวน

5

5

คะแนน

3.51

3.70

จานวน

-

1

จานวน

2

5

ร้อยละ

86

86

ร้อยละ

-

80

หน่วยนับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม
เ พื่ อ เ ป็ นฐา นในกา ร
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ชุมชน และประเทศชาติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. มี ศู น ย์ ก ารวิ จั ย ที่ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก ารและมี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาผลงานวิจัย*20
บรรยากาศสนั บ สนุ น การผลิ ต งานวิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เฉพาะ
ด้าน
2.บุคลากรได้ รับการพัฒ นาความรู้แ ละทัก ษะใน
การสร้างผลงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
และนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชน
เพิ่มขึ้น
4.2.2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.3.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัยประจา*21
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.4.1 ร้อยละของการนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์*22
4.4.2 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้
ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตร

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผล

ค่าเป้าหมาย

2557

2558
55

จานวน
เงิน

60,000

60,000

ร้อยละ

5

5

ร้อยละ

15

15

จานวน

1

1

หน่วยนับ
ร้อยละ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้าง 1. มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่ อการ 5.1.1 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อ
ความพร้ อ มการเข้ า สู่ ร อ ง รั บ ก า ร เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ข อ ง รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัย
2. มีความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับ
สมาชิกประชาคมอาเซียน
5.1.2 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
หรือนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน*23
5.2.1 ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับ
ประชาคมอาเซียนที่มีการดาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน*24
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็ น 1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบน 6.2.1 ร้อยละของโครงการการบริการทาง
ศู น ย์ ก ล า ง แ ห่ ง ก า ร พื้นฐานของความรู้ ทางวิชาการและเป็น ที่พึ่ งพา วิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์จากการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ บ ริ ก า ร ของสังคมได้
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
วิชาการชั้นนา
การสอน และหรือการวิจัย*26
6.2.2 ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้จาก
การบริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง
6.2.3 ร้อยละขององค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ
ทางวิชาการไปถ่ายทอดความรู้สู่บคุ ลากรภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย*27
6.2.4 จานวนแหล่งเรียนรู้ทเี่ ปิดบริการทาง
วิชาการให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผล

ค่าเป้าหมาย

ระดับ

2557
-

2558
4

ร้อยละ

-

75

จานวน

1

1

ร้อยละ

60

60

ร้อยละ

85

85

ร้อยละ

85

85

จานวน

-

1
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริม 1.
อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน พั ฒ นาและเผยแพร่ 7.1.1ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง ศิล ปวั ฒ นธรรม และเป็น ศู น ย์ ข้ อ มู ลสารสนเทศ โครงการส่งเสริม สืบสาน และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
ศิลปวัฒนธรรม
7.1.2ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด*28
7.1.3 ร้ อ ยละของนั ก ศึ กษาที่ เ ห็น ความส าคั ญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูป
8.2.1
รายได้ ที่ เ กิ ด การระดมทุ น จาก
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภายนอก*31
ทรัพยากร สินทรัพ ย์
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
ปัญญา
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ผล

ค่าเป้าหมาย

2557

2558

คะแนน

3.51

3.51

ร้อยละ

-

60

ร้อยละ

94

94

ล้านบาท

1

1
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2. กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปี 2558
กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ
และองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project / Activity.
บริหารจัดการทัว่ ไป

โครงการ/กิจกรรมย่อย

โครงการบริหารจัดการกลาง*

งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แหล่ง
เงิน

งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รายได้

3,011,196

1,804,064

815,000

-

-

5,630,260

รายได้

-

20,000

-

-

-

20,000

รายได้

-

204,000

-

-

-

204,000

รายได้

-

10,000

-

-

-

10,000

รายได้

-

50,000

-

-

-

50,000

รายได้

-

100,000

-

-

-

100,000

รายได้

-

10,000

-

-

-

10,000

โครงการบริหารแผนและงบประมาณ*
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
โครงการกากับองค์การที่ดี
กิจกรรมตรวจสอบภายใน
โครงการการมีส่วนร่วมของบุคลากร หรือภาคประชาชน
โครงการบริหารความเสี่ยง

การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (URanking)
พัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ
การจัดการความรู้

โครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ (Image for
Excellence)
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)* (A58)

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ*
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการบริการแบบ One Stop Service
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)*

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project / Activity.

โครงการ/กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยี และสารสนเทศ ให้
เอื้อต่อการบริหารจัดการ

พัฒนา และปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการส่งเสริม และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้*
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล

งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แหล่ง
เงิน

งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รายได้

-

10,000

-

-

-

10,000

รายได้

-

200,000
-

-

-

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน และจัดระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เพื่อความผาสุก

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

โครงการพัฒนาบุคลากร*
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสานึกในการให้บริการ
โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านภาษาและการสื่อสาร

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุง SSRU Green
โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร University
จัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล*

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและการจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์
เก่าและชุมชน

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน*

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ

200,000

บริการและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับศิษย์
เก่าและชุมชน

พัฒนาระบบ

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว* (A58)
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงห้องเรียนต้นแบบ (Smart Classroom)
โครงการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน

รายได้

-

10,000

-

-

-

10,000

รายได้

-

10,000

-

-

-

10,000

รายได้

-

575,000

-

-

-

575,000

-

20,000

-

-

-

รายได้

20,000

โครงการร่วมมือกับศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับศิษย์เก่า

รายได้

-

5,000

-

-

-

5,000

โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า*

รายได้

-

20,000

-

-

-

20,000

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies
ฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าให้
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน
(Learning Management
System) ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมย่อย
โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project / Activity.
ฐานข้อมูลสารสนเทศ โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้กับศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
หรือชุมชนผ่านระบบออนไลน์
ดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ*

งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แหล่ง
เงิน

งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รายได้

14,986,440

7,806,000

-

-

-

22,792,440

แผ่นดิน

-

2,850,000

4,010,000

30,861,900

2,000,000

39,721,900

รายได้

-

10,000

-

-

-

10,000

รายได้

-

657,800

-

-

-

657,800

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ*
ค่าวัสดุการศึกษา
ครุภัณฑ์การศึกษา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการ
บริหารหลักสูตร
บริหารหลักสูตรให้มีความ
ยืดหยุ่นและสามารถนาไปจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการบริหารรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสวน
สุนันทา และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สู่ความเป็นเลิศ

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา*

พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

โครงการวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โครงการกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project / Activity.

โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แหล่ง
เงิน

งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา*

รายได้

-

15,000

-

-

-

15,000

โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา*

รายได้

-

20,000

-

-

-

20,000

รายได้

-

1,000,000

-

-

-

1,000,000

รายได้

-

50,000

-

-

โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพและฝีมือแรงงาน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม และ
เตรียมความพร้อมสู่
สนับสนุนการเรียนรู้การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนให้กบั บุคลากร
และนักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือทาง
การศึกษาหรือการวิจยั กับ
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2 เปิดพื้นที่
มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และเป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน

สร้างความร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
จัดอบรมและสัมมนา
เชิงวิชาการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน*
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการความร่วมมือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
โครงการส่งเสริมการวิจัยงานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยเพือ่ การ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับ
ต่างประเทศ
โครงการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน*
โครงการสื่อสารข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการประชาสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่าย
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม*
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและท้องถิ่น

50,000
-

รายได้

รายได้

-

-

100,000

-

-

10,000

-

-

-

-

100,000

10,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project / Activity.

โครงการ/กิจกรรมย่อย

โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
ประชาคมอาเซียน
โครงการเพิ่มจานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้
มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ* (A58)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

จัดหารายได้

โครงการระดมทุนด้วยการบริการวิชาการ* (A58)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน
การอนุรักษ์ สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

ส่งเสริม สืบสาน และ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม*

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากร
สร้างผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ความต้องการของแหล่งทุน

เพิ่มศักยภาพให้เป็น
นักวิจยั มืออาชีพ
วิจัยเพือ่ สร้างองค์
ความรู้

โครงการพัฒนานักวิจัย*

โครงการระดมทุนจากภายนอก (เงินบริจาค)

งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รายได้

-

10,000

-

-

-

10,000

-

-

-

-

3,840,000

3840000**

-

10,000

-

-

-

10,000

-

50,000

-

-

-

50,000

-

30,000

-

-

-

30,000

รายได้
จากกา
รบ
บริการ
วิชาการ

รายได้

โครงการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้

งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แหล่ง
เงิน

รายได้

โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจยั

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยให้
ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และ/
หรือนาไปใช้ประโยชน์ในการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ
นาเสนอผลงานวิจัย

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และนาเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ*
โครงการส่งเสริมการจัดทาวารสารวิชาการระดับชาติ

รายได้

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธ์หน่วยงาน
Strategies
พัฒนาสังคม ชุมชนตาม
มาตรฐานของแหล่งทุน

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
Project / Activity.

โครงการ/กิจกรรมย่อย

แหล่ง
เงิน

งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

โครงการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ให้รับกับการจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2558

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1 มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น (high performance organization)
2 บุคลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุกให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี (Healthy organization)
กลยุทธ์หน่วยงาน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ และองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อความผาสุก
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน
ระดับความสาเร็จของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
ระดับความสาเร็จของการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ (Image for Excellence)
ระดับความสาเร็จของการให้บริการ One Stop Service
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ระดับความสาเร็จของการจัดการความรูเ้ พื่อการพัฒนาองค์กร
ระดับความสาเร็จของระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
- บริหารจัดการทั่วไป

โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ

สาขาวิชา/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

1)โครงการบริการจัดการทั่วไป(ดาเนินงาน)
2) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
3) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2559 และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4)โครงการกากับองค์การที่ดี
6)โครงการพัฒนาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ
7)โครงการจัดทาคลังข้อมูล มคอ. ออนไลน์
8)โครงการจัดทาฐานข้อมูลทาเนียบนักศึกษา
9)โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว* (A58)

5,630,260
575,000
20000

ต.ค 57 – ก.ย 58
ต.ค 57 – ก.ย 58
มิย. 58

ฝ่ายบริหาร

204,000
50,000*
50,000*
50,000*
10,000

ต.ค 57 – ก.ย 58
ต.ค 57 – ก.ย 58
ต.ค 57 – ก.ย 58
ต.ค 57 – ก.ย 58
ต.ค 57 – ก.ย 58

ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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- จั ด อั น ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ( U- 1) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
(A58)
Ranking)
2)โครงการการอบรมการสร้างระบบ e-learning
- สร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ 1) โครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ
(Image for Excellence)
(Image for Excellence)
- พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
1)โครงการพัฒนาระบบ One Stop Service และ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
- พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การด้ ว ย 1) โครงการวางแผนและจัดการระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระบบคุณภาพ
2)โครงการส่งเสริม และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้*
3)โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในแก่อาจารย์
4)โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในแก่นักศึกษา
5)โครงการอบรมการการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR)
- การจัดการความรู้
1) โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)*
- พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล(ดาเนินงาน)
2)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาท
อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร 1)โครงการพัฒนาพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล
บุคคล

50,000

ต.ค 57 – ก.ย 58

ฝ่ายวิจัย

50,000*
10,000

ต.ค 57 – ก.ย 58
ต.ค 57 – ก.ย 58

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

50,000

ต.ค 57 – ก.ย 58

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

50,000*

พ.ย 57

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

20,000

ต.ค 57 – ก.ย 58

ฝ่ายบริหาร

150,000*

พ.ย. 57

50,000*

ก.พ 58

100,000*

ก.พ 58

10,000
200,000
150,000*

ต.ค 57 – ก.ย 58
ต.ค 57 – ก.ย 58
พ.ย 57

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร

10,000

ต.ค 57 – ก.ย 58

ฝ่ายบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์
กลยุทธ์หน่วยงาน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบหรือกลไกในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อศิษย์เก่าหรือชุมชน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับศิษย์เก่า
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า

โครงการ/กิจกรรมหลัก
- บริการศิษย์เก่าหรือชุมชน

โครงการ/กิจกรรมย่อย

1) โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน*
- พัฒนาความรู้และทักษะให้กับศิษย์ 1) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับศิษย์เก่า
เก่า
- พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลศิษย์ 1)โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า*
เก่า

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ

สาขาวิชา/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

20,000

ต.ค 57 – ก.ย 58

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

5,000

ต.ค 57 – ก.ย 58

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

20,000

ต.ค 57 – ก.ย 58

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง และจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หน่วยงาน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสามารถนาไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความต้องบการของสังคมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด : จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสาขาวิชาสูค่ วามเป็นเลิศ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
- ดาเนินการจัดการเรียนการสอน

โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ

สาขาวิชา/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

1) โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
(ดาเนินงาน)
2)โครงการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3)โครงการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 1
4)โครงการนิเทศการ ฝึกปฏิบตั ิการผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1
5)โครงการนิเทศการ ฝึกปฏิบตั ิการผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2
6)โครงการนิเทศการ ฝึกปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 1
7)โครงการนิเทศการ ฝึกปฏิบตั ิการพยาบาลจิตเวช

22,792,440

ต.ค 57 – ก.ย 58

ฝ่ายวิชาการ

150,000*

ก.พ. 58

150,000*

ก.พ. 58

100,000*

มี.ค 58

100,000*

ก.ย 58

150,000*

ก.ย 58

150,000*

มี.ค 58
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8)โครงการนิเทศการ ฝึกปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
9)โครงการนิเทศการ ฝึกปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน
10)ฝึกปฏิบัติภาวะผู้นาและการจัดการ และการ
พยาบาลอย่างเข้มข้น
11)โครงการวิพากษ์ข้อสอบ
12)โครงการ Visiting Lecturer
13)โครงการEnglish camp 1
14)โครงการEnglish camp 2
15)โครงการEnglish camp 3
16)โครงการEnglish camp 4
17)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การเขียน
การวินิจฉัยทางการพยาบาลและกิจกรรมการ
พยาบาล
18)โครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
19)โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาล
: สัมมนาเพื่อพัฒนาการบริการพยาบาล
20)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสู่การฝึกปฏิบตั ิการ
พยาบาล
21)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน : การใช้แบบประเมินผลภาคปฏิบัติในคลินิก
22)โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรอง
สถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
23)โครงการการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร :เรื่อง การออก
ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์
24)โครงการบริหารรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*

150,000*

ก.พ 58

150,000*
120,000*

ก.พ 58
ก.พ 58

20,000*
400,000*
600,000*
600,000*
600,000*
600,000*
350,000*

ต.ค 57 – ก.ย 58
พ.ค 58
ก.ค 58
พ.ค 58
พ.ค 58
มี.ค 58
พ.ค

50,000*
10,000*

พ.ค 58
ธ.ค 58

240,000*

มี.ค 58

160,000*

ธ.ค 57

250,000*

พ.ค 58

150,000*

ก.พ 58

10,000

ต.ค 57

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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25)โครงการจัดทาหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ
- พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ 1) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา*
2)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
สอน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การเขียน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
สาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
3)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การเขียน
แผนการสอน
4)โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 8
ปี การก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
5)โครงการการศึกษาดูงานสถาบันธัญญารักษ์
6)โครงการการศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7)โครงการการศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8)โครงการการศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9)โครงการการศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
11)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน เรื่อง การประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบตั ิใน
คลินิก
12โครงการพัฒนาการจัดทาสื่อการเรียนการสอน

20,000

ต.ค 57 – ก.ย 58

657,000
260,000*

ธ.ค 57
เมษ 58

275,000*

พ.ค 58

75,000*

พ.ค 58

20,000*
140,000*

พ.ย. 58
มิ.ย 58

100,000*

มิ.ย 58

140,000*

มิ.ย 58

120,000*

มิ.ย 58

20,000*

พ.ย 57

260,000*

ก.ค 58

200,000*

พ.ย 57
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- พัฒนาอัตลักษณ์

- ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา

1) โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวน
สุนันทา*
2) โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
พยาบาล (นักศึกษาปี 1)
3)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บณ
ั ฑิต (นักศึกษาปี 4)
1)โครงการ Graduation and Pinning Ceremony
2)โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย สาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
3)โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาล
เพื่อการเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ ครั้งที่ 1
4)โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาล
เพื่อการเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ ครั้งที่ 2
5)โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาและการ
ตัดสินใจทางการพยาบาล
6)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
: เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วิชาชีพ
7)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน: การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
8) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

15,000

มี.ค 58

250,000*

มี.ค 58

250,000*

ธ.ค. 57

90,000*
90,000*

มี.ค 58
ธ.ค 57

300,000*

พ.ย 57

300,000*

ก.ค 58

400,000*

ธ.ค 57

30,000*

มี.ค 58

40,000*

ก.ค 58

30,000*

มี.ค 58
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ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หน้า 51

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. มีศูนย์การวิจัยที่พร้อมให้บริการและมีบรรยากาศสนับสนุนการผลิตงานวิจยั ที่มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เฉพาะด้าน
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติและนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์หน่วยงาน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มคี ุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยให้กับบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการงานวิจยั
ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนามีผลงานวิจัย
ระดับความสาเร็จการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
- ปรับปรุงโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย
- วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- ตีพิมพ์ เผยแพร่ และนาเสนอ
ผลงานวิจัย

โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ

สาขาวิชา/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

1) โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
2)โครงการพัฒนานักวิจัย*
1) โครงการจัดทาวารสารออนไลน์
1)โครงการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
2)โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ*

20,000*
50,000
200,000*
100,000*

พ.ย 57
พ.ย 57
ต.ค 57 – กย 58
พ.ย 57

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

50,000

พ.ย 57
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย
2. มีความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับสมาชิกประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์หน่วยงาน : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กบั บุคลากรและนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ทาความร่วมมือด้านต่างๆ กับประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการวิเทศสัมพันธ์กับอาเซียน (International Relation for Asian)

โครงการ/กิจกรรมหลัก

โครงการ/กิจกรรมย่อย

- การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 1)โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน*
2)โครงการความร่วมมือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาเซียน
ด้านภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
3)โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สาหรับนักศึกษาและบุคลากร
- เตรียมความพร้อมต่อการ
1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงด้านภาษา เทคโนโลยี และสุขภาพของประชาคมอาเซียน
และวัฒนธรรม
- สร้างความร่วมมือกับประชาคม
1) โครงการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน*
อาเซียน

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ

สาขาวิชา/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

1,000,000
50,000
100,000*

ก.พ 58
มี.ค 58
มี.ค 58

ฝ่ายวิชาการ

50,000

มิ.ย 58

ฝ่ายวิชาการ

100,000

ก.พ 58

ฝ่ายวิชาการ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้
กลยุทธ์หน่วยงาน : กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนา
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ/กิจกรรมย่อย
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ
- จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ

1)โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเตรียมผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ
3)โครงการบริการวิชาการแก่สังคม*
4)โครงการเพิ่มจานวนองค์ความรูใ้ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
เปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ* (A58)

100,000*
100,000*

มี.ค 58
ธ.ค 57

10,000
10,000

เม.ย 58
เม.ย 58

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สาขาวิชา/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หน้า 54

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
กลยุทธ์หน่วยงาน : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ/กิจกรรมย่อย
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ สาขาวิชา/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
เม.ย 58
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ส่งเสริม สืบสาน และทานุบารุง 1) โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ
100,000*
เม.ย 58
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 2)โครงการส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม*
10,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรปู การบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
กลยุทธ์หน่วยงาน : กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรของวิทยาลัย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของโครงการจัดหารายได้
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ/กิจกรรมย่อย
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ
จัดหารายได้จากสินทรัพย์

หมายเหตุ

1) โครงการระดมทุนสูม่ หาวิทยาลัยด้วยการบริการ
วิชาการ

4,000,000 **

ต.ค 57 – ก.ย 58

สาขาวิชา/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร

* งบประมาณแผ่นดิน
** งบประมาณรายได้จากโครงการพิเศษ
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญ
ต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทาโครงการ /
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนิน งานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ใน
เรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการนาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
แนวทางการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางการนาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสาคัญของแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
จัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพัน ธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาให้ กับ บุ ค ลากรได้ ทราบถึง บทบาทความรั บผิ ดชอบของตนที่ จะสนั บสนุน การด าเนิน งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลั ก ดั น ระบบงบประมาณ และการพั ฒ นาสมรรถภาพบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางของ
กิจกรรมแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลักโครงการใน/
3. ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
วิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ขภาพ และของมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ง สามารถเชื่ อมโยงและประเมิ น ผลงานของ
หน่วยงานภายในตามแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร คือ
ผู้บริห ารหน่ วยงาน รองผู้บริ หารหน่วยงาน ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ประเมินผลงาน และการอุดหนุนทรัพยากรจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและมหาวิทยาลัยต่อไป
5. สร้ างกลไกประสานงานระหว่ างหน่ ว ยงานภายในวิท ยาลั ยพยาบาลและสุ ข ภาพ ให้ ขั บเคลื่ อ น
กิจกรรมโครงการ ให้มีความก้าวหน้าอ /ย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่าย
ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลที่
ทุกหน่วยงานภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย สร้างช่องทางให้
ประชาคมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา
6. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการดาเนินกิจกรรโครงการ ว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมทั้งสามารถและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปี
นุนให้การดาเนินงานของการติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ2557 .ศ . เพื่อให้
ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทราบถึ ง ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของการด าเนิ น งาน และน าไปสู่ ก าร
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญ หาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์และสามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติราชการประจาปี วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ
2. พัฒนาองค์ความรู้และเสริ มสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัว ชี้วัดแก่
หน่วยงานภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและ
สามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒ นาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และ
สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดทากิจกรรมหารโครงการ และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริ/
4. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในภารกิจทา
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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คาสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ที่ ๑๒๓ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผลกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
--------------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานด้านการทบทวน จัดทายุทธศาสตร์แผนกลยุทธื และคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ จึงขอแต่ตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผลกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้
๑. กรรมการพิจารณายุทธศาสตร์ แผลกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ดร. พรพรรณ
ดร. เปรมวดี
รองศาสตราจารย์อรพินธ์
อาจารย์นิตยา
อาจารย์กันยา
อาจารย์จิระประภา
อาจารย์นภพรพัชร
นายนพปฎล

รัตนอมร
คฤหเดช
เจริญผล
ศรีจานง
นภาพงษ์
ศรีสารคาม ไกรทอง
มั่งถึก
อินยาศรี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขา

หน้าที่ - กาหนดนโยบายทบทวนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และคารับรองการปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
- พิจารณา กากับดูและ วางผนการดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และคา
รับรองการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผลและกากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน

-/ ๒.คณะกรมการ.....
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๒. กรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผลกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
๑.
๒.
๓.
๔.

ดร. เปรมวดี
ดร.อุดมพร
นายนพปฎล
นายสุทธิพงษ์

คฤหเดช
ยิ่งไพบูลย์สุข
อินยาศรี
โตกาญจนา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขา

หน้าที่ - จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผลกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพให้เป็นไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- วางกรอบการปฏิบัติงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพให้เป็นไป
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- จัดทารายงานการประเมินตนเองในรอบ ๖,๙,๑๒ เดือน อย่างเป็นระบบและรายงานต่อ
คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

สั่ง ณ วันที่

๑๐

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ดร.พรพรรณ รัตนอมร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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รายงานการประชุม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 37
-------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมการประชุม
1

ดร.พรพรรณ

รัตนอมร

ผู้อานวยการ ฯ

2

ดร.เปรมวดี

คฤหเดช

รองผู้อานวยการ ฯ

3

รศ.อรพินธ์

เจริญผล

รองผู้อานวยการ ฯ

4

รศ.วิริยา

สุขวงศ์

อาจารย์

5

ผศ.พาณี

ยงใจยุธ

อาจารย์

6

อาจารย์นิตยา

ศรีจานง

อาจารย์

7

อาจารย์เสริมศรี

เวชชะ

อาจารย์

8

อาจารย์เยาวลักษณ์

พึ่งสุข

อาจารย์

9

อาจารย์กันยา

นภาพงษ์

อาจารย์

10 อาจารย์จิระประภา

ศรีสารคาม ไกรทอง

อาจารย์

11 อาจารย์อุดมพร

ยิ่งไพบูลย์สุข

อาจารย์

12 อาจารย์กาญจนา

อาชีพ

อาจารย์

13 อาจารย์วิภากร

สอนสนาม

อาจารย์

14 อาจารย์วรุณศิริ

ปราณีธรรม

อาจารย์

15 อาจารย์อาภากร

เปรี้ยวนิ่ม

อาจารย์

16 อาจารย์ส่าหรี

แดงทองดี

อาจารย์
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17 อาจารย์นภพรพัชร

มั่งถึก

อาจารย์

18 อาจารย์จิราพร

รักการ

อาจารย์

19 อาจารย์สุจิตรา

อู่รัตนมณี

อาจารย์

20 อาจารย์ศันสนีย์

รุ่งรัตน์ธวัชชัย

อาจารย์

21 รศ.ทิพาพันธ์

สังฆะพงษ์

อาจารย์

22 อาจารย์รังสิมา

พัสระ

อาจารย์

23 อาจารย์วชิรพร

โชติพานัส

อาจารย์

24 ผศ.นภวัลย์

กัมพลาศิริ

อาจารย์

25 อาจารย์กชพร

กฤตภัทรปกรณ์

อาจารย์

26 อาจารย์ทิพย์สลาลี

ศิริวงศ์

อาจารย์

27 พ.ต.หญิง ธนพร

วรรณกูล

อาจารย์

28 อาจารย์มลฤดี

โพธิ์พิจารย์

อาจารย์

29 ผศ.ดร.อาภา

ยังประดิษฐ

อาจารย์

30 อาจารย์เพ็ชรัตน์

เตชาทวีวรรณ

อาจารย์

31 นายณัฐพงษ์

งามกาญจนรัตน์

เจ้าหน้าที่

32 นางสาวนฤมล

รุ่งอินทร์

เจ้าหน้าที่

33 นายสุทธิพงษ์

โตกาญจนา

เจ้าหน้าที่

34 นายนพปฏล

อินยาศรี

เจ้าหน้าที่

35 นางสาวสุธามาศ

นุ่มพญา

เจ้าหน้าที่

36 นางธัญลดา

เลี้ยงอยู่

เจ้าหน้าที่

37 นายอติกานต์

ทวีวงศ์อนันต์

เจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา

09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1
1. ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล ฯ แจ้งให้ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพภายในของ
วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2557 และพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อนามา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2557
2. มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา ได้กาหนดให้จัดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2558 เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัย ฯ จึงได้ขอเชิญท่านเข้า
ร่วมการจัดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558 เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผู้อานวยวิทยาลัย ฯ แจ้งประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทาปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ซึ่งวิทยาลัยพยาบาล ฯ ได้จัดทาปฏิทินงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลฯ ให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินมหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานจัดทางบประมาณฯ พ.ศ. 2558 โดยขอให้เสนองบประมาณ
การจัดทาโครงการ / กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อนามาบรรจุในแผนงบประมาณ พ.ศ. 2558
และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ และมหาวิทยาลัย ต่อไป ส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง) ได้มีกิจกรรมบรรจุไว้อยู่แล้วตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ดังนั้นวิทยาลัยจึ งขอให้ เสนอโครงการ / กิจกรรม โดยใช้เงินงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ซึ่ง
วิทยาลัยมีงบประมาณรายจ่าย ในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณงบประมาณ 2558 ดังต่อไปนี้
1. งบประมาณรายได้
2. งบประมาณแผ่นดิน
มติ ที่ประชุม รั บ ทราบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการ
กาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม ตามพันธกิจของวิทยาลัย
2.3 ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละผลผลิต/โครงการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
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รองผู้อานวยการฝ่ายบริห าร รายงานต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้กาหนดตัว ชี้วัด
เป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558 จะขอให้เสนอผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละผลผลิต /
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม 1. รับทราบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผลผลิต/โครงการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
2. ให้เสนอชื่อผู้รับชอบตัวชี้วัด โดยแบ่งตามตัวชี้วัด
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ผู้อานวยการ แจ้งว่า ตามที่วิทยาลัยมีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ ของ
วิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ปรัชญา
“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม”
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและ
ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ มี
ภาวะผู้นา และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล
วิสัยทัศน์
บริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นการพยาบาลและสุ ข ภาพให้ มี คุ ณ ภาพ ตาม
มาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
พันธกิจ
1. การจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ
2. วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3. ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล
และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4. เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เพื่อจะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 และต้องสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมมีมติให้คงเดิม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
3.2 กรอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
1. ระดมความคิดเห็น ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ขีดสมรรถนะภายใน (SWOT Analysis) ของวิทยาลัยพยาบาล ฯ เพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและ
แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. ทบทวนทิศทางของหน่วยงาน ที่มีความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ และนโยบาย
และกรอบยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัย และจัดทากรอบของแผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวิทยาลัย ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม :

รับทราบการกรอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3.3 แผนงาน/โครงการที่วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ผู้อานวยการ นาเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สาคัญตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ซึ่งหน่วยต้องแนบผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สาคัญตามนโยบาย
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รัฐบาลไปพร้อมกับเอกสารคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาเนินงานมีดังนี้

โดยแนวทางการ

1) เป็นแผนงาน/โครงการที่มีผ ลกระทบต่อความสาเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายของ
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
2) เป็นแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อม หรือ
การให้บริการขั้นพื้นฐานของประชาชน
มติที่ประชุม เห็นชอบการคัดเลือกโครงการที่จะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.

เลิกประชุม 16.00 น.

(นายนพปฎล อินยาศรี)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ดร. เปรมวดี คฤหเดช)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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