แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
(ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กุมภาพันธ์ 2563)

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะประสบความสาเร็จได้
นั้น มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ให้ เ หมาะสมและเพี ย งพอที่ จ ะสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ต่ า งๆ ของวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ให้ บ รรลุ
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน โดย
พิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบารุงการศึกษา รวมทั้ง
รายได้อื่นๆ ที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับ มีการนาเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มี
ฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งมีผตู้ รวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บรรลุ
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และ
ประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณและปฏิบัติงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง
ณ สิงหาคม 2562) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

( ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ )
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
กุมภาพันธ์ 2563
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ส่วน 1 บทนา

ความเป็นมา (Back ground)
แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบั บ ทบทวนปรั บ ปรุ ง
ณ สิงหาคม 2562) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้อง
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่ อ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลั กษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒ นา
แผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุท ธ์
มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ โดยจัด สรรงบประมาณให้สอดคล้องกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์เ พื่ อเป็นกรอบ แนวทางการ
ทางานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเ ปูาหมายการบริหาร
จัดการงบประมาณที่ชัดเจนนาไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอานาจและหน้าที่ควบคุ มดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภา
วิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะทาหน้าที่ในการนา
นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิ ทยาลัย และ
มหาวิท ยาลั ย ฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองอธิก ารบดี เพื่อท าหน้าที่ก ากั บ
ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ
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โครงสร้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน
2

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ
3

วิทยาลัย พยาบาลและสุ ขภาพ โดยคณะผู้บ ริหารได้กาหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศ
ทางการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ
สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative
and innovative concept)
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve
the social problems)
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on
Suan Sunandha Heritage)
พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิ ตสาขาพยาบาลศาสตร์และสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน
ทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและ
การด าเนิน ชีวิต มีทัก ษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานในระดับ สากล และมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม
2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
3) บริการวิชาการและชุมชน ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มี ความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบั ติ
สามารถน าความรู้ ไ ปประยุ กต์ ใช้ ใ นการประกอบวิ ชาชี พ เป็ นผู้ ที่ มี คุ ณธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ตส านึ กใน
จรรยาบรรณแห่ง วิ ชาชี พ เพื่อ ด าเนิน ชี วิต และประกอบวิ ชาชี พให้ เ กิ ดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ สัง คมและ
ประเทศชาติ
4

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัด บริก ารวิช าการให้แก่ชุมชนและสัง คม ตลอดจนเผยแพร่ผ ลงานวิช าการทางด้า นการ
พยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เสาหลัก (Pillar)
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม
( Wisdom Faith and Social Leadership )
วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)

เอกลักษณ์ (Identity)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อน
ความเป็ น วั ง สวนสุ นั น ทา และเผยแพร่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพ
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ์ (Uniqueness)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนัก ปฏิบัติ หมายถึ ง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มี
ทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติก ารพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรม
พัฒนาตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรูข้ องวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้
จิต สาธารณะ หมายถึง บัณ ฑิต ที่มีคุณ ธรรม จริย ธรรม รู้จัก แบ่ง ปัน ช่ว ยเหลือ ผู้อื่น มุ่ง ทา
ความดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ค่านิยม (Value)
SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
S = Smart Students : มีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมี
บุคลิกภาพดี
M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการ
บริหารจัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : มีบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด
สร้างสรรค์ และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนา
ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึก ษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้าน
ทัศนคติและการดารงตน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Nursing and Health Development Goals)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้กาหนดเปูาหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่จะ
ดาเนินการไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
เปูาหมายที่ 1 : สร้างเอตทัค คะเพื่อให้ไ ด้รับการยอมรับ : วิท ยาลัย ฯ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เปูาหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม
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เปูาหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : วิทยาลัยฯ มุง่ ที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับมหาวิทยาลัย
เปูาหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายการปฏิบัติงาน
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 การเรียนการสอน
(1) เน้นการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีความสามารถและคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพ และสามารถสอบขึ้น
ทะเบียน เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
(2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(3) ส่งเสริมโครงการ / กิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะในการสอนของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ ทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1.2 การพัฒนาหลักสูตร
(1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) กาหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิต และมีก ารสอบความรู้รวบยอด / ความรู้อื่นที่
เทียบเท่า หรือผ่านการทดสอบความรูต้ ามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จการศึกษา
1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
(1) พัฒนาศักยภาพนัก ศึก ษาโดยมุ่งให้มีความรู้ใ นวิชาชีพภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ และมีภาวะผู้นา
(2) ส่งเสริมให้ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนานักศึกษา
(3) ส่งเสริมกิจกรรมการมีสว่ นร่วมของศิษย์เก่า
(4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
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2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตงานวิจัย
2.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตงานวิจัยร่วมกัน
2.3 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรและองค์ความรู้ดา้ นการเรียนการสอน
2.4 ส่งเสริมการวิจัยในคลินกิ และชุมชน
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานจัดการศึกษาจัดตั้งแหล่งบริการวิชาการและบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนโดยมีหน่วยงานภายนอกให้การรับรองหรือร่วมมือ
3.2 มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและความเป็นอยู่ของชุมชนให้
ดีข้ึน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการระดับชาติ
3.3 ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ / วิ ช าชี พเพื่ อ พั ฒนาชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น โดยยึ ด ตามหลั ก แนวทาง
พระราชดาริ
4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
4.1 ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมแก่ นั ก ศึ ก ษา และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
มหาวิทยาลัยกับชุมชน
5. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร
5.1 การบริหารการเงิน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
(2) นาระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 การบริหารบุคลากร
(1) จัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงานที่มี
ตามพันธกิจ โดยใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ
(2) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัย
(3) มีแผนพั ฒนาบุค ลากรที่ชัดเจนเพื่อมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าในการท างานและ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
5.3 การบริหารสินทรัพย์ถาวร
(1) กาหนดมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ถาวร
(2) มีแผนการบริหารสินทรัพย์ถาวรโดยใช้หลักการใช้ทรัพยากรร่วม
6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
6.1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่บุคลากรและ
นักศึกษาของวิทยาลัย
6.2. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทาระบบประกันคุณภาพ
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6.3. พัฒนาศักยภาพทางการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน การ
บริหารจัดการ การจัดการศึกษา การควบคุม การบริหารและการประกันคุณภาพ ให้สนองต่อระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
6.4. จัดให้มรี ะบบการติดตาม ประเมินในกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพของ
บุคลากร
6.5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
6.6. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย แก่นักศึกษาและประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
6.7. ส่งเสริมการนาผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักศึกษานากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษา
6.8. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินการประกันคุณภาพในระบบ CHE QA Online
7. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนับสนุนการใช้ระบบคุณภาพและระบบการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้บริหารจัดการในวิทยาลัย
ฯ เพื่อมีแนวทางหรือวิธีการพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพให้บรรลุความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธ
กิ จ และเปู า หมายที่ ก าหนดไว้ วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ได้ ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ และ
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึง
กาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เปูาหมายการ
ให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เปูาประสงค์
ตัวชี้วัดที่สาคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดัง
ภาพที่ 3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอก
ทิศทางและเปูาหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนา
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องค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตาม
พั น ธ กิ จ ร ว ม ถึ ง ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ สั ย ทั ศ น์ ดั ง ภ า พ ที่ 3
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แผนภูมิเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เปูาหมาย
การให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดที่สาคัญ และกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและ

ขยายการยกย่องในระดับนานาชาติ

ยั่งยืน

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นาไปใช้ประโยชน์

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

ระดับชาติและนานาชาติ

ระดับมหาวิทยาลัย

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ท้องถิ่น

นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ

ขยายการยกย่องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน

ท้องถิ่น

ระดับนานาชาติ

วิทยาลัยเอตทัคคะที่มคี วามยั่งยืน และ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

วิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

การนาไปใช้ประโยชน์

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย

ระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน

ระดับหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

นานาชาติ

ภาพที่ 3 แผนภูมเิ ชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลฯ
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แผนที่ยุทธศาสตร์
แผนที่ยทุ ธศาสตร์วทิ ยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2560-2564
ิสั ั

:
ั กิจ :

CNHSSRU
ร ด

าส ร

า ร สงค ิง
ร สิ ิ

า ร สงค ิงค า การ
ห้บริก าร

า ร สงค ิง
ร สิ ิ า

า ร สงค ิงการ
ั า งค การ

ั

า หา ิ

า ั ห้
ัง

ัคค

าง

วิทยาลัย อตทั ะท่ม วามยั่งยืน ละ ด้รับการ
ยอมรับ นระดับชาติ ละนานาชาติ

บัณฑิตม ณภา ตามอัตลัก ณ องม าวิทยาลัย
ปนท่ย อมรับ องผู้ ช้บัณฑิต
ละสัง ม ละมทัก ะท่ า ปน น ตวรร ท่

ม าวิทยาลัยมการบูรณาการการ ดั การ รยนสอนท่
ส่ง สริม ละสนับสนนการสร้าง ณลัก ณะบัณฑิตท่ ง
ประสง สอด ล้องตามอัตลัก ณ องม าวิทยาลัย
ลักสูตรมมาตรฐาน ปนท่ยอมรับทัง นระดับชาติ ละ
นานาชาติ

บ ลากรทกระดับม วามรู้ ทัก ะ ละทั น ติ นการ
ปฏิบัติงาน ตลอด นม วามก้าว น้า นสายอาช
บ ลากรมการปฏิบัติงานท่ตอบสนองต่อ วามต้องการ
องผู้รับบริการ ละทันต่อสถานการณท่ ปล่ยน ปลง
ม าวิทยาลัยมการประยกต ช้ ลักปรัชญา อง
ร ฐกิ อ ยง นการ ัฒ นา ละ กิดธรรมาภิบาล
ม าวิทยาลัยมอา ารสถานท่ ละสิ่งอานวย วาม
สะดวกท่รองรับการดา นินการตาม ันธกิ ด้อย่าง รบถ้วน
ม าวิทยาลัยสามารถบริ าร ัดการทรั ยสิน สินทรั ย
ื่อ ช้ นการปฏิบัติตามภารกิ

สร้าง งา ิ าการสการ กร ดับ ิ
้ ง ิ าง ัง

า

ผลงานวิชาการ วิ ัย ละงานสร้างสรร ด้รับ การต ิม
ผย ร่ นระดับ ชาติ รือนานาชาติ
ผลงานวิ ัย รืองานสร้างสรร ด้รับ การนา ป ช้ป ระ ยชน ละ
้ชมชนสามารถ ่ง าตน อง ด้
ผลงานวิ ัย รืองานสร้างสรร ท ่ยื่น ดอนสิท ธิบ ัตร รือ
สิท ธิบ ัตร

ม าวิทยาลัย ปน ูนยกลาง ่งการ รยนรู้ ละ
บริการทางวิชาการ ก่ชมชน รง รยน วิสา กิ ชมชน
กล่มอาช ผู้ประกอบการ ม่ ละท้องถิ่น ้ม วาม ้
้ม งอย่างยั่งยืนตาม าสตร ระราชา
ม าวิทยาลัยมงานวิ ัยท่ตอบสนองต่อ วาม
ต้องการ อง ล่งทน
งานวิ ัย รืองานสร้างสรร ม ณภา ด้ตามมาตรฐาน ละ
ปนท่ย อมรับ นระดับชาติ ละนานาชาติตาม กณฑ ณภา
วารสารวิชาการท่ ด้รับการยอมรับ นระดับชาติ ละนานาชาติ
ม าวิทยาลัย มกระบวนการบริการวิชาการ ท่ ด้มาตรฐาน
สอดรับกับ วามต้องการ องท้องถิ่น ละสัง ม
ม าวิทยาลัย มกระบวนการด้านการทานบารง
ิลปะวัฒนธรรมท่ ด้มาตรฐาน ปนท่ยอมรับ นระดับชาติ รือ
นานาชาติ

อา ารย ละนักวิ ยั ม ักยภา นการริ ริม่
สร้างสรร งานวิ ัย นวัตกรรม ละการบริการวิชาการ
อย่างมประสิทธิภา

สร้างค า สั

ั

โ ง คร า
้ ง ิ

รือ ่าย ละท้องถิ่นมส่วนร่วม นการ ัฒนา ละ
กิด วามสัม ันธท่ดกับม าวิทยาลัย

ม าวิทยาลัยม วามร่วมมือกับ รือ า่ ย ละ
ท้องถิ่นท่ ลาก ลาย
ม าวิทยาลัยมการดา นินการ ดั กิ กรรม วาม
ร่วมมือกับ รือ ่ายต่างประ ท

ม าวิทยาลัยมกระบวนการ กล ก นการ สวง า
วามร่วมมือกับท้องถิ่น อง กรภา รัฐ ภา อกชน
อง กรวิชาช ผู้ประกอบการ ิ ย ก่า ละ
ต่างประ ท

ม าวิทยาลัยมการ ัฒนาฐาน ้อมูล รือ ่าย
สา รับการบริ าร ัดการอย่างมประสิทธิภา

า การ ก งร ดับ า า า ิ

ม าวิทยาลัย ปนท่รู้ ัก ละยอมรับ นระดับชาติ
ละนานาชาติ
วามมชื่อ สยง องม าวิทยาลัย

นัก ก าชาวต่างชาติ ้า ก าต่อ นสา าวิชา

ระบบบริ าร ัดการภาย นท่สามารถตอบสนองต่อ
วาม ปนนานาชาติ

ม าวิทยาลัยมการ ช้ ท น ลย ละ รือ่ งมือต่าง
อง Social Media ท่ทันสมัย นการสร้างภา ลัก ณ ด้
อย่างมประสิทธิภา

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
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ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กาหนดใช้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการ
จัดทารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ขภาพมี ก ลไกในการขั บเคลื่อนที่ท าให้การดาเนิ นการด้ านการเงินและ
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอานาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดี
ฝุายบริหารรองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินของตนเอง โดยมีหัวหน้าสานักงานวิทยาลัย และฝุายการเงินของวิทยาลัย ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นประจาทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามเปูาหมาย
ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดาเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ
ควบคุ ม การเบิ ก ใช้ ง บประมาณ ภายใต้ ว งเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรโดยยึ ด ถื อ ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง

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

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ขภาพ โดยงานวิ เ คราะห์นโยบายและแผนได้ สารวจความคิ ดเห็ นใน
มุมมองผู้บ ริหาร และบุค ลากรที่เกี่ ย วข้ องของวิท ยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เกี่ยวกับ สถานภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในปัจจุบัน นามาวิเคราะห์
หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนาผลการดาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน
และข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาร่ ว มวิ เ คราะห์ (ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ สามารถสรุปผล ได้ดังนี้

13

จุดแข็ง (Strengths)
1. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีท่ชี ัดเจน
บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานดีข้นึ กว่าปีท่ผี ่านมา แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว
2. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการทางานร่วมกัน
เป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีข้ึน บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่าง
เต็มความสามารถ ส่งผลให้ผรู้ ับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึน้ )
3. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชานาญเฉพาะทาง คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
เอก ทีจ่ บการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียน
การสอน มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
4. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
5. มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง
เป็นที่สนใจของนักศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจาปี 2557 จากการจัดอันดับของ
Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทาให้มีผสู้ นใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีท่ผี ่านมา

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพืน้ ที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถบริการได้อย่าง
เต็มที่ มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและ
การบริหารจัดการสูง
2. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การ
คลังและพัสดุ บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
3. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้นา
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
4. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจากัด
5. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทาให้ได้รับทุนอุดหนุนจาก
เอกชนมีน้อยด้วยการนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้
ระยะเวลานาน
14

โอกาส (Opportunities)
1. ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่หลากหลายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้ บบ E-learning เทคโนโลยีท่ที ันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการ
เรียนรูท้ ี่หลากหลาย รวดเร็วมีประสิทธิภาพไร้ขีดจากัด เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผล
ให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
3. เทคโนโลยีทันสมัยขึน้ เอือ้ อานวยต่อการบริหารงาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทาให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอก
ได้สะดวกยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้ อน และขั้นตอนในการทางาน
ส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จา่ ยต่ากว่า
5. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษา
มากขึ้น
นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความร่วมมือ
กับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น การเปิด AEC มีโ อกาสที่จ ะเปิดหลั กสูต ร
ภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน
ได้มากขึ้น สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึน้ จากการเปิดอาเซียน

อุปสรรค (Threats)
1. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในทุก
มิติ- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็ง
ภายในประเทศและต่ า งประเทศมากขึ้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย และต้ อ งปรั บ ระบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่ างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิด การแข่งขันทางการศึกษาสูง
และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
2. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ นื้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
3. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน
4. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึน้
5. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
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ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคใน
การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้าน
การเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ จึงกาหนดวัตถุประสงค์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25602564)
2. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ มีเปูาหมายที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมา
ภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ติดตามอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายของแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนงาน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 1 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการ : ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานทุกเดือน ทุกไตรมาส เพื่ อให้เป็นไป
ตามแผนของวิทยาลัยฯ ทั้งสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเปูาหมายของ
วิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม :
1. ติดตามและรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
2. กาหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน หรือ รายไตรมาส เช่น วางแผนการ
จัดโครงการกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณ ระบุช่วงเวลาการจัด งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
เป้าประสงค์ท่ี 2 การจัดหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากแหล่งต่างๆ ให้ได้
ประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดโครงการที่จัดสรรรายได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ
มาตรการ : จัดโครงการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก และชุมชน ในรูปแบบการประชุม
ให้ความรู้ภาคทฤษฎี เชิงปฏิบัติการ ระยะสั้น 1 วัน หรือ ½ วัน โดยเก็บค่าลงทะเบียนตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด :
1. จานวนรายได้ที่ได้รับการจัดสรร
2. ร้อยละความพึงพอใจสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เพื่อทราบถึงความต้องการ ในการจัด
โครงการในครั้งต่อไป
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคล
ทั่วไป เช่น บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานต่างๆ
2. โครงการจัดหาแหล่งทุนด้วยการบริการวิชาการ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง
การเงิน

กลยุทธ์ทาง
การเงิน

ตัวชี้วัด

1.วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

ปรับปรุงระบบ
และกลไกการ
กากับองค์กรที่
ดีตามหลักธรร
มาภิบาล

ระดับความ
เชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อ
ระบบบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละของ
ประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุมและ

ส่งเสริมการ
จัดการความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

2560
≥4.76

100
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เป้าหมาย
2561
2562

2563

2564

≥4.83

≥4.75

≥4.80

≥4.80

100

100

100

100

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการกากับ
องค์การที่ดี

โครงการ
บริหารความ
เสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง
การเงิน

2.วิทยาลัยฯ สามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

3.วิทยาลัยมีงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน

กลยุทธ์ทาง
การเงิน

ตัวชี้วัด

เพื่อสนับสนุน
การดาเนินการ
ตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุ
เปูาหมาย
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดหารายได้
ของหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ

ลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดที่
กาหนดขึน้ ต่อปี
ร้อยละของงบ
รายได้จาก
โครงการจัดหา
รายได้ด้านการ
บริการวิชาการ
และวิจัย
ต่องบรายได้
จากการจัดการ
เรียนการสอน
ของวิทยาลัยฯ
เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์
ประจาและ
นักวิจัย

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดหาแหล่งทุน
งานวิจัย โดย
อาศัยเครือข่าย

2560

เป้าหมาย
2561
2562

2563

2564

≥20

≥20

≥20

≥20

50,000

50,000
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≥20

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

โครงการจัดหา
รายได้ด้วยการ
บริการวิชาการ
และการวิจัย

50,000 50,000 50,000 โครงการจัดหา
แหล่งทุน
งานวิจัย โดย
อาศัยเครือข่าย

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เปูาประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กล
ยุทธ์ทางการเงิน ได้วเิ คราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สาเร็จตาม

ัฒนาม าวิทยาลัย
้ ปน อตทั ะอย่าง
ยั่งยืนบาล

สร้างผลงานวิชาการ
ต ิม ผย ร่ ละสิทธิ
ทางปัญญา

าส ร ี 1 ัฒนาระบบกล ก นการ ัดสรร
การวิ ราะ ่า ช้ า่ ย การตรว สอบการ งิน ละ
งบประมาณอย่างมประสิทธิภา

สร้าง วามสัม ันธ
ละ ชื่อม ยง รือ ่าย

ยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ

าส ร ี 2 ระดมทนด้วยการ ัด าราย ด้ าก
สินทรั ย ละการบริการวิชาการ ก่ชมชน

าส ร างการ งิ

า ร สงค ก
การ งิ

าง

าส ร าง
การ งิ

ร ด
ห

งา

าส ร

เปูาหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5

วิทยาลัยมระบบบริ าร ัดการด้านการ งิน ละ
งบประมาณมประสิทธิภา ม วามรวด รว
ล่องตัว ปร่ง ส ตรว สอบ ด้

วิทยาลัยมราย ด้ ิ่ม น ากการ ัด าราย ด้ าก
สินทรั ย ละการบริการวิชาการ

ั นา ันตอนการ บิก ่ายงบประมาณอย่างม
ฒ
ประสิทธิภา ปร่ง ส ตรว สอบ ด้

ส่ง สริม สนับสนน ัด าราย ด้ ากสินทรั ย ละ
การบริการวิชาการวิชาการอย่าง ปนระบบ

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมี งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับ งานวิชาการ การการเงิน งานพัสดุ งานบุคลากร และ
งานประกันคุณภาพ ดาเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มี ขั้ น ตอนในการจั ด ท างบประมาณและแนวทางการจั ด หา
ทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6
ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ

วงเงินจัดสรร

ฐานข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน

จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณแผ่นดิน
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

ประชุมทบทวนผลการดาเนินงาน
และจัดสรรงบประมาณ

วงเงินได้รับจัดสรร

รวบรวมคาขอตั้งงบประมาณเงินนอก
งบประมาณ

คณะกรรมการอานวยการ
/คณะกรรมการบริหาร

วงเงินได้รับอนุมัติ

วงเงินได้รับอนุมัติ

ผนการ ช้ ่ายงบประมาณ

ณะกรรมการบริ าร

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ภาพที่ 6 ขั้นตอนในการจัดทางบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
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งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
ข้อมูลงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มาจากเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้)
ตารางที่ 2 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
พ.ศ.2558

ประเภท
รายจ่าย
งบ

รวม

ร้อยละ

ทัง้ สิน้

ผลรวม

แผ่นดิน

รายได้

0.00

18,618,116

18,618,116

2,850,000

12,196,384

15,046,384

4,010,000

815,000

4,825,000

30,861,900

0.00

30,861,900

2,000,000

0.00

2,000,000

39,721,900

31,629,500

71,351,400

บุคลากร
งบดาเนิน
งาน
งบลงทุน
งบเงิน

พ.ศ.2559

อุดหนุน

26.09

21.08

6.76

43.25

พ.ศ.2560
รวม

ร้อยละ

ทัง้ สิน้

ผลรวม

แผ่นดิน

รายได้

0.00

17,172,800

17,172,800

2,832,000

8,665,500

11,497,500

8,602,500

1,450,000

10,052,500

32,035,000

0.00

32,035,000

2,000,000

0.00

2,000,000

45,469,500

27,288,300

72,757,800

23.60

15.80

13.81

44.02

พ.ศ.2561
รวม

ร้อยละ

ทัง้ สิน้

ผลรวม

แผ่นดิน

รายได้

0.00

18,915,180

18,915,180

2,904,000

11,964,920

14,868,920

2,064,000

737,800

2,801,800

14,664,000

0.00

14,664,000

2,000,000

0.00

2,000,000

21,632,000

31,617,900

53,249,900

35.52

27.92

5.26

27.53

พ.ศ.2562
รวม

ร้อยละ

ทัง้ สิน้

ผลรวม

แผ่นดิน

รายได้

0.00

16,149,600

16,149,600

2,964,000

12,116,600

15,080,600

0.00

1,556,600

1,556,600

14,150,800

80,000

14,230,800

2,000,000

15,000

2,015,000

19,114,800

29,917,800

49,032,600

32.93

30.75

3.17

29.02

แผ่นดิน

รายได้

รวมทัง้ สิน้

0.00

19,543,080

19,543,080

2,802,000

12,588,420

15,390,420

0.00

1,335,000

1,335,000

11,736,000

0.00

11,736,000

0.00

164,000

164,000

14,538,000

33,630,500

48,168,500

ร้อยละ
ผลรวม
40.57

31.95

2.77

24.36

งบ
รายจ่าย

2.80

2.74

3.75

4.10

0.34

อื่น
รวม
ทัง้ สิน้

เพิ่มขึน้ / ลดลง

100

100

เพิ่มขึน้ 1,406,400

ลดลง 19,507,900

ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
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100

ลดลง 4,217,300

100

ลดลง 864,100

100

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แหล่งงบประมาณ

2560

เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)
รายได้อ่นื ๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. / หน่วย : ล้านบาท
2561
2562
2563

2564

รวมทั้งสิ้น

21,632,000

19,114,800

14,538,000

18,169,300

18,896,072

92,350,172

31,117,900
31,117,900

29,917,800
29,917,800

33,630,500
33,630,500

34,712,000
34,712,000

37,099,300
37,099,300

166,477,500
166,477,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,749,900

49,032,600

48,168,500

52,881,300

55,995,372

258,827,672

ลดลง

ลดลง

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

แผนการขอตั้งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดินมีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ

2560
แผน

2561
ผล

แผน

ผล

น่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
แผน
ผล

รวมทั้งสิ้น
2563
แผน

2564
*ผล

แผน

*ผล

แผน

โครงการผลิตพยาบาล
21,632,000 21,632,000 19,114,800 19,114,800 14,538,000 14,538,000 18,169,300 18,169,300 18,896,072 18,896,072 92,350,172
เพิ่ม
รวมทั้งสิ้น

21,632,000 21,632,000 19,114,800 21,632,000 14,538,000 14,538,000

หมายเหตุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามคาขอตัง้ งบประมาณ
ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรร
ผล* หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่คาดว่าจะได้รับ

23

18,169,300

18,169,300 18,896,072 18,896,072

92,350,172

*ผล
92,350,172

92,350,172

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตัง้ งบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แผนการขอตัง้ เงินรายได้ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
รายการ
แผนการรับนักศึกษา
-ระดับขัน้ พืน้ ฐาน
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับบัณฑิตศึกษา
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี
ข้อมูลงบประมาณ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประมาณรายได้อื่นๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หน่วยนับ

คน
คน
คน
คน
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2560

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

2564

รวมทั้งสิ้น

120

120

120

120

120

600

120

120

120

120

120

600

-

-

-

-

-

-

480

480

480

480

480

2,400

3,330,000

3,330,000

3,330,000

2,298,000

2,632,000

14,920,000

-

-

-

-

-

-

3,330,000

3,330,000

3,330,000

2,298,000

2,632,000

14,920,000

ที่มา : ประมาณการรายรับจากงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ เดือนสิงหาคม 2562
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้
วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้นาเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่สานักงานรับรองมาตรฐานและและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสานัก
งบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ ยเงินตามตัวบ่งชี้
ตัวชี้วัด

2560

ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการรายรับ
ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึ้นจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

2564

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้นาข้อมูลการจัดทาต้นทุน ต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้ จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้จา่ ยเงินของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 7-10
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ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
หน่วยนับ (บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้ (ค่าใช้จ่ายอื่น)

ต้นทุนต่อหน่วยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ต้นทุนต่อหน่วยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ต้นทุนต่อหน่วยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

เงินในงบประมาณ

สัดส่วน

เงินในงบประมาณ

สัดส่วน

เงินในงบประมาณ

สัดส่วน

28,410,456.86

37.21

23,893,460.85

39.43

29,531,900.06

45.49

23.60

972,840

1.27

670,800

1.11

731,800

1.13

9.09

89,759

0.12

3,400,292.81

5.61

2,975,840.78

4.58

-12.48

14,012,189.23

18.35

8,305,786.94

13.71

7,392,756.15

11.39

-10.99

12,237,954.65

16.03

4,095,516

6.76

4,161,545

6.41

1.61

384,148.56

0.50

354,180.50

0.58

569,360

0.88

60.75

29,548

0.04

33,804.50

0.06

29,927.25

0.05

-11.47

5,017,193.74

6.57

6,584,913.15

10.87

6,265,857.09

9.65

-4.85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209,321.93

0.32

0
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สัดส่วนเพิ่มขึ้น/ลดลง
จากปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 8 แผนการใช้จา่ ยเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
หน่วยนับ (บาท)

ประเภทค่าใช้จา่ ย/กิจกรรมผลผลิต
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12
คาบ
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
28,431,900.06 29,008,495.06 29,558,919.81 31,025,726.48
731,800
738,390
776,809.50
797,149.98
2,000,604.78
6,892,756.15
4,101,073
569,360
29,927.25
6,065,857.09
209,321.93
49,032,600
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2,021,197.19
6,462,393.95
3,269,622.25
547,828
31,423.61
6,089,149.94
219,788.03
48,168,500

2,780,864.45
7,633,353.62
4,388,103.36
607,719.40
32,994.79
6,872,357.61
230,777.43
52,881,300

3,139,907.67
8,155,500.33
4,817,508.53
629,105.37
34,644.53
7,153,512.81
242,316.30
55,995,372

ตารางที่ 9 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ ยเงินตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
หน่วยนับ (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงาน
วิชาการ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ และ
สิทธิทางปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
ความสัมพันธ์และเชือ่ มโยง
เครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยก
ย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

2560

2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

51,885,200.00

47,019,350.00

46,518,300.00

52,554,300.00

55,652,022

260,000.00

363,450.00

115,000.00

130,000.00

136,500.00

465,000.00

970,000.00

710,000.00

177,000.00

185,850.00

139,700.00

679,800.00

825,200.00

20,000.00

21,000.00

52,749,900.00

49,032,600.00

48,168,500.00

52,881,300.00

55,995,372

2563

2564

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงิน รายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสาเร็จในการดาเนินการของ
โครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้
งบบุคลากรและงบอุดหนุน เป็นรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น ที่ตอ้ งจัดสรรงบประมาณให้ตาม
สิทธิและข้อกาหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน งบพัฒนาอาจารย์ (ปริญญาเอก) งบเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดสรร ตาม
หลักเกณฑ์สานักงบประมาณ
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งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
-ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer
-ค่าวัสดุการศึกษา
งบรายจ่ายอื่นมีแนวทางจัดสรรโดยนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดทาโครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) สาหรับการผลักดันความสาเร็จในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
งบบุคลากรและงบอุดหนุน เป็นรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น ที่ตอ้ งจัดสรรงบประมาณให้ตาม
สิทธิและข้อกาหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจาตาแหน่งผูบ้ ริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์สานักงบประมาณ
29

งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
-ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer
-ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร
งบรายจ่ายอื่น มีแนวทางจัดสรรโดยนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดทาโครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผังการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
งบ ร า

จัดสรร

ีได้รับการจัดสรร (100%)

รา จา ร จา ี (100%)

จัดการ รี การส
(100%)

สอดคล้องกับพันธกิจ
ยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการพัฒนา

ผังการจัาดสรรเงิ
นอกงบประมาณ
(เงินผ่นรายได้
ี 7 ผันงการ
ัดสรรงบประมาณ
ดิน )
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งบ ร า

ีได้รับการจัดสรร (100%)

จัดสรร

รา จา ร จา ี (100%)

จัดการ รี การส
(100%)

สอดคล้องกับพันธกิจ
ยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการพัฒนา

ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์
1.80 %
1.32 %

8.55 %
ธ

ี่ 1

ธ

ี่ 2

ธ

ี่ 3

ธ

ี่ 4

88.33 %
ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์

3. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามผลผลิต

15%
10%
60%

15%

ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามผลผลิต
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4. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบบุ ลา ร

งบ า นินงาน

งบลงทุน

งบ งิน ุ หนุน

งบรายจาย ่น

ภาพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

5. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้
ภาคปกติ ภาค โครงการ เงินคงคลัง
พิเศษ หารายได้

ยาบาล าสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

17,520,000
17,520,000

34,712,000
34,712,000

-
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-

-

รวม

52,232,000
52,232,000

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ
เบิก จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ผ่านระบบ ERP ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณของวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกาหนด
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1.1 กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการให้บริการที่มปี ระสิทธิภาพ
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. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ
มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1.1 กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการให้บริการที่มปี ระสิทธิภาพ
1.2 บริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
ร้อยละ 20

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30
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ร้อยละ 20

ร้อยละ 100

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สรุปรายละเอียดตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2. กาหนดผูก้ ากับดูแล และรับผิดชอบตัวชีว้ ัดอย่างชัดเจน
3. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานทุกเดือนแก่ผบู้ ริหาร
4. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามกิจกรรม โครงการต่างๆตามแผนที่กาหนดไว้
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีการนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามา
เพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้
1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource
Planning)
2. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเงิน และงานพัสดุ

การจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีการจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2
ส่วนด้วยกัน คือ
1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และ โครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
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ภาคผนวก
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
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รง

คาสัง ิ า ั าบา
ส า
ี ๔๘ / ๒๕๖๒
ง งั้ ค กรร การ บ
ก
างการ งิ ร จา ีงบ ร า ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

่อื ้การดา นินงาน ัดทา ผนกลยทธทางการ งิน องวิทยาลัย ยาบาล ละส ภา ปน ปด้วย วาม รยบร้อย ม
ระบบ ละมประสิทธิภา บรรล ป้า มายท่กา นด ว้ ง อ ต่งตัง ณะกรรมการ ัดทา ผน กลยทธทางการ งินประ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ดังต่อ ปน
๑. ผู้ช่วย าสตรา ารย ดร ร รรณ วรส ะ
๒. อา ารยกันยา นภา ง
๓. ผู้ช่วย าสตรา ารย ดร ปรมวด ฤ ดช
๔. อา ารย ดร อดม ร ยิ่ง บูลยส
๕. อา ารย ดร มัณทนาวด มธา ัฒนะ
๖. ผู้ช่วย าสตรา ารย ดร บญ รกิตติ ชติ าณิชย
๗. อา ารย ดร ลัก ณวิรฬม ชติ ิริ
๘. นายน ปฎล อินยา ร
๙. นายสทธิ ง ตกาญ นา
๑๐. นายณัฐ ง งามกาญ นรัตน
๑๑. นางสาวอัญชา ดงทองด
๑๒. นางสาววรรณรัตน ทอง ันทา

ท่ปรก า
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ ละ ล านการ
ผู้ช่วย ล านการ

ห้ค กรร การจัด า ก
างการ งิ ีห ้า ีดัง ี้
๑ ทบทวน ละ ัฒนา ผนกลยทธ ากการวิ ราะ SWOT องวิทยาลัย ยาบาล ละส ภา
๒ ัดทาทบทวน ผนกลยทธทางการ งิน ท่ตอบสนองต่อ ผนกลยทธ ละ ผนปฏิบัติการประ าปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๓ วิ ราะ ่า ช้ ่าย ละสถานะทางการ งิน องวิทยาลัย ยาบาล ละส ภา
๔ กากับ ละติดตาม รายงานผลการ ช้ ่าย งิน สนอผู้บริ าร
ทังน ตัง ต่บัดน ปนต้น ป
สั่ง ณ วันท่ ๓๐ สิง า ม

๒๕๖๒

( ผ ดร ร รรณ วรส ะ )
ณบดวิทยาลัย ยาบาล ละส ภา

38

รายงานการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินและคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้มาประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
2. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
4. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
5. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
7. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วริ ุฬม์ โชติศริ ิ
8. นายนพปฎล อินยาศรี
9. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
10. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
11. นางสาวอัญชา แดงทองดี
12. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานที่ประชุม : คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

40

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ. 2563
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ (อาจารย์ กันยา นภาพงษ์ ) เสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบเรื่องการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) และแผนปฏิบัติการประจาปี
พ.ศ. 2563 สืบเนื่องตามที่กองนโยบายและแผน กาหนดปฏิทินการบันทึกคาของบประมาณรายจ่าย
(เงินนอกงบประมาณ)ประจาปี งบประมาณ 2563 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจาปี
พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการต่างๆ กาหนดส่งเล่มแผนต่ างๆ ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้
ผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่องการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) และแผนปฏิบัติ
การประจาปี พ.ศ. 2563
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ (อาจารย์กันยา นภาพงษ์ ) เสนอที่ประชุมพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระดับวิทยาลัยฯ จานวน 18 แผนย่อย ทั้งนี้ต้อง
ประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดทาแผนดังกล่าวด้วย
ส าหรับ ในปีง บประมาณ 2563 นี้หน่ วยงานเจ้า ภาพได้มีก ารประชุมกั บ ผู้เ กี่ย วข้องทบทวน
แผนปฏิบัติการย่อยกาหนดวัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ ค่ า
เปู า หมาย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ มี ก ารมอบหมายผู้ ก ากั บ
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ดังนี้
5.1.1 แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นต่ า งๆ ระดั บ วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังแนบ
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แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 18 แผน
แผนปฏิบัติการย่อย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1.แผนปฏิบัตกิ ารด้านการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

1) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาตาม

จัดกิจกรรมพัฒนา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กิจกรรมต่างๆ ที่กาหนด

นักศึกษา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5
ด้าน) และการประกันคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

รองคณบดีฝุายกิจการ น.ส.วีรวรรณ เหลืองอร่าม
นักศึกษา

2) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ร้อยละ 0.20

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัต
ลักษณ์
3) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย 4.25

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
2.แผนปฏิบัตกิ ารด้านการ 1) เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถ
วิจัย

1) ร้อยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการ

ร้อยละ 40

บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียน สอนและการบริการวิชาการ

และบริการวิชาการ

การสอนและบริการวิชาการ
2) เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ 2) ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และ
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และ

ร้อยละ ≥ 30

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา

นาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม

รองคณบดีฝุายวิจัย

3) ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด
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ร้อยละ 60

น.ส.อัญชา แดงทองดี

แผนปฏิบัติการย่อย

วัตถุประสงค์

3.แผนปฏิบัตกิ ารด้านการ 1) เพื่อให้ผู้รับบริการ โรงเรียน
บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของ

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละ ≥70

รองคณบดีฝุายวิจัย

น.ส.อัญชา แดงทองดี

ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการหรือนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน

และบริการวิชาการ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ชีวติ ประจาวัน
และความต้องการของชุมชน
2) เพื่อนาองค์ความรู้และ

2) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นาองค์ความรู้ และ

ร้อยละ 70

ประสบการณ์ จากการให้บริการ ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
วิชาการมาบูรณาการในการเรียน เรียนการสอน หรือการวิจัย
การสอนหรือการวิจัย
4.แผนปฏิบัตกิ ารด้านการ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความ

ทานุบารุงศิลปะและ

นักศึกษาและบุคลากรได้รับการ

มีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงี าม

วัฒนธรรม

พัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมี

ร้อยละ 85

รองคณบดีฝุายกิจการ

น.ส.วราลี พรหมปฏิมา

นักศึกษา

สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงี าม
5.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หน่วยงานสามารถกาหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้เอง โดยให้
สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย

5

รองคณบดีฝุายแผนงาน น.ส.วรรณรัตน์ ทองคันทา
และประกันฯ
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แผนปฏิบัติการย่อย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

6.แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานสามารถหาวิธกี าร ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด
และการควบคุมภายใน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อปูองกัน ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

รองคณบดีฝุายแผนงาน น.ส.วรรณรัตน์ ทองคันทา
และประกันฯ

หรือลดความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ กาหนดขึน้ ต่อปี
ยอมรับได้
7.แผนการจัดการความรู้ กรณีที่หน่วยงานมีการดาเนินงาน

รองคณบดีฝุายแผนงาน

ทั้งในบุคลากรสายวิชาการและสาย

และประกันฯ

สนับสนุนวิชาการ
1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดี (องค์

1) ค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดจี ากความรู้ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล

ความรู้) จากที่อยูใ่ นตัวบุคคล และ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม

ผ่าน ข้อ 5 ของตัว
บ่งชี้ 5.1

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุมด้าน ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
การจัดการเรียนการสอนและการ บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่
วิจัย รวมทั้งด้านสนับสนุนการจัด ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการ
การศึกษา พร้อมทั้งนามาจัดเก็บ ปฏิบัตงิ านจริง
อย่างเป็นระบบและเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

2) จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิ านจน

บุคลากรนาแนวปฏิบัตทิ ี่ดมี าในการ
44

2

น.ส.อัญชนา สอนแตง

แผนปฏิบัติการย่อย

วัตถุประสงค์
ปฏิบัตงิ านจริง

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

รองคณบดีฝุายบริหาร

น.ส.นฤมล รุ่งอินทร์

เกิดผลสัมฤทธิ์ (องค์ความรู้)

กรณีที่หน่วยงานมีการดาเนินงาน
เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ
1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดี (องค์

1) ค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดจี ากความรู้ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล

ความรู้) จากที่อยูใ่ นตัวบุคคล และ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม

ผ่าน ข้อ 5 ของตัว
บ่งชี้ 5.1

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุมด้าน ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
การจัดการเรียนการสอนและการ บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
วิจัย พร้อมทั้งนามาจัดเก็บอย่าง

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการ

เป็นระบบและเผยแพร่ออกมาเป็น ปฏิบัตงิ านจริง
ลายลักษณ์อักษร
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

2) จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิ านจน

2

บุคลากรนาแนวปฏิบัตทิ ี่ดมี าในการ เกิดผลสัมฤทธิ์ (องค์ความรู้)
ปฏิบัตงิ านจริง
8.แผนบริหารทรัพยากร 1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหาร

บุคคล

ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (ระดับความพึงพอใจ)

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการดาเนินงาน
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≥ 4.00

แผนปฏิบัติการย่อย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

รองคณบดีฝุายบริหาร

น.ส.นฤมล รุ่งอินทร์

ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ 2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัตงิ าน
และมีความผูกพันกับองค์กร

4

คุณภาพชีวิตในการทางาน
3) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย (ระดับ

≥ 4.00

ความผูกพัน)
9.แผนปฏิบัตกิ ารด้านการ 1) เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้า 1) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พัฒนาบุคลากร

ร้อยละ ≥ 25

ในสายอาชีพ (Career Path) ตาม
กรอบเวลาที่กาหนด
2) เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับ 2) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
การพัฒนาให้เป็นผู้นาทางวิชาการ
และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล

3) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ

ร้อยละ ≥ 33
ร้อยละ ≥ 95

พัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน
4) ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน
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ร้อยละ ≥ 80

แผนปฏิบัติการย่อย
10.แผนปฏิบัตกิ ารด้าน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อให้ (ระบุชื่อหน่วยงาน) มีอาคาร ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรต่ออาคาร

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ระดับ ≥ 4

รองคณบดีฝุายบริหาร

น.ส.เบญจพร เติมสิน

รองคณบดีฝุายบริหาร

นายนพปฎล อินยาศรี

รองคณบดีฝุายวิจัยและ

น.ส.อัญชา แดงทองดี

การปรับปรุงภูมิทัศน์และ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่ (ระบุชื่อหน่วยงาน) จัด
สิ่งแวดล้อม

ที่รองรับการดาเนินการตามพันธ ให้
กิจได้อย่างครบถ้วน

11.แผนปฏิบัตกิ ารด้าน

เพื่อจัดหารายได้จากการบริการ

ร้อยละเฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ 25,000 บาท/คน

การจัดหารายได้

วิชาการหรือการวิจัยในการ

บริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา

สนับสนุน พัฒนาพันธกิจของ
หน่วยงาน

รายได้ที่เกิดจากการจัดหารายได้ด้วยโครงการบริการ
วิชาการ

≥ 500,000 บาท
(หน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา)

12.แผนปฏิบัตกิ ารด้าน

1) เพื่อให้คณะ / วิทยาลัยมีความ 1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมโครงการ

การขับเคลื่อนความ

ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย

ร่วมมือกับต่างประเทศ

และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อให้คณะ / วิทยาลัยมีความ 2) จานวนเครือข่ายที่คณะ / วิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยน
ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ บุคลากรและนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศ
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ร้อยละ 80

บริการวิชาการ

1 เครือข่าย

แผนปฏิบัติการย่อย
13.แผนปฏิบัตกิ ารด้าน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

สร้างความสัมพันธ์และ หน่วยงานมีการแสวงหาความ
เชื่อมโยงเครือข่าย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1) ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา ระดับความสาเร็จ 5 รองคณบดีฝุายกิจการ น.ส.วีรวรรณ เหลืองอร่าม
ความร่วมมือกับเครือข่าย

นักศึกษา

ร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจ
หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 2) จานวนเครือข่ายที่มีสว่ นร่วมในการพัฒนา (ระบุชื่อ

5 เครือข่าย

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การมี หน่วยงาน)
ส่วนในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ของกลุม่ เครือข่าย
อย่างเป็นรูปธรรม
14.แผนปฏิบัตกิ ารด้าน

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ

3) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่ (ระบุ

ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน)
1) ร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดขี อง

ร้อยละ ≥ 80

รองคณบดีฝุายบริหาร

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดาเนินงานของ (ระบุชื่อหน่วยงาน) (ระบุชื่อหน่วยงาน)

นางธัญลดา เลีย้ งอยู่
นายสุรศักดิ์ เพชรทอง

ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
2) เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้กับ 2) จานวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง

≥ 3 กลุ่มเปูาหมาย

กลุ่มเปูาหมายต่างๆ โดยใช้ Social Social Media (กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบุคลากร และกลุ่มศิษย์
Media
15.แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่ 1) เพื่อยกระดับคุณภาพของ

เก่า)
1) จานวนหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น

หลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของ
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1 หลักสูตร

รองคณบดีฝุายวิชาการ

นางธัญลดา เลีย้ งอยู่

แผนปฏิบัติการย่อย
เอตทัคคะ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยสู่การเป็นเอตทัคคะให้ เอตทัคคะมีผลการตรวจประเมินระดับดีข้นึ ไป

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นายวสวัตติ์ จันทร์งาม

มีผลการประเมินที่ดขี นึ้
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

2) ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกัน

ร้อยละ ≥60.00

หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้ คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ตากว่
่ าระดับ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 3.01
และการพัฒนาประเทศ
16.แผนปฏิบัตกิ ารด้าน

1) เพื่อให้การดาเนินการจัดซือ้ จัด 1) ร้อยละของรายการที่จัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่

ร้อยละ 80

การจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด

17.แผนปฏิบัตกิ ารด้าน

1) เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยี 1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน ระดับความพึงพอใจ รองคณบดีฝุายบริหาร

กาหนด

น.ส.กานต์พิชชา
แสนคาหมี

เทคโนโลยีและสารสนเทศ สารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ

≥ 3.51

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปฏิบัตงิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

รองคณบดีฝุายบริหาร

2) จานวนฐานข้อมูลที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง

ฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง
การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้
พร้อมรองรับต่อการปฏิบัตงิ านทั้ง
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1 ฐานข้อมูล

นายสุรศักดิ์ เพชรทอง

แผนปฏิบัติการย่อย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

(ระดับ ≥ 4.51)

รองคณบดีฝุายกิจการ

น.ส.วราลี พรหมปฏิมา

ของผู้บริหารและบุคลากร

18. แผนปฏิบัตกิ ารงาน 1) เพื่อกาหนดแผน โครงการ/
การพัฒนาเอกลักษณ์

1) ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม

กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”

นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ประจาปีการศึกษา 2562) เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการติดตามและ

2) จานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

ประเมินผลการดาเนินงานตาม

บริการวิชาการ

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนา
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา
2560
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1 ฐาน

มติท่ีประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ และให้ผู้รับผิดชอบ และผู้จัดเก็บข้อมูลดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ส่งหน่วยงานเจ้าภาพตามระยะเวลาที่กาหนด
5.2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
รองคณบดี ฝุ ายวางแผนและประกั นคุ ณภาพ (อาจารย์ กั นยา นภาพงษ์ ) แจ้ งว่ าเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีระบบและมีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจาปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
2. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
4 .อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
5. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดีเมธาพัฒนะ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
7. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วริ ุฬม์ โชติศริ ิ
8. นายนพปฎล อินยาศรี
9.นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
10.นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
11.นางสาวอัญชา แดงทองดี
12.นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา
โดยให้คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินมีหน้าที่ดังนี้
1.ทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3.วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
4.กากับ และติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายเงินเสนอผูบ้ ริหาร
มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ
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5.3 เรื่องแผนกลยุ ทธ์ ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิท ยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ (อาจารย์กันยา นภาพงษ์) เสนอแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ได้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.หลั ก เกณฑ์การจัด สรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีที่
หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน)
2.หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากรและงบอุดหนุน เป็นรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้
ตามสิทธิและข้อกาหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจาตาแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์สานักงบประมาณ
งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ดังนี้
- ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer
- ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร
งบรายจ่ายอื่น มีแนวทางจัดสรรโดยนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดทาโครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
งบบุคลากรและงบอุดหนุน เป็นรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้
ตามสิทธิและข้อกาหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจาตาแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์สานักงบประมาณ
งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ดังนี้
- ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer
- ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร
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งบรายจ่ายอื่น มีแนวทางจัดสรรโดยนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดทาโครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
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