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สรุปผลการดำเนินงานของ 

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงีบประมาณ 2565 

  รอบ  6 เดอืนแรก 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล   

 
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

5.2 การบริหารงานมธีรรมาภบิาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน 

วันเวลา ผลงานตามตัวชีว้ัด 

1. สรา้งความโปร่งใสใน

การปฏิบัติราชการ 

1.สรา้งการมีส่วนร่วมใน

จัดทำแผนการศึกษาต่อใน

ระดับปรญิญาเอก และ

ทุนการศึกษา 

1.1 รอ้ยละของอาจารย์กลุม่ 

เป้าหมายที่มสี่วนร่วมในการ

กำหนดแผน(รอ้ยละ 100) 

1.2 แผนพัฒนาพนักงานสาย

วิชาการในการศึกษาตอ่ระดับ

ปรญิญาเอก ปีการศึกษา

2565-2569 (จำนวน 1 ฉบับ) 

- -ฝ่ายบรหิาร วันที่ 20 มกราคม 

2565 เวลา 17.30 น.  

ทางระบบ MS Team 

1.รอ้ยละ 100 ของอาจารย์

กลุ่มเป้าหมายทีม่ีส่วนร่วม

ในการกำหนดแผน 

2.มีแผนพัฒนาพนักงานสาย

วิชาการในการศึกษาตอ่

ระดับปรญิญาเอก ปี

การศึกษา2565-2569 

จำนวน 1 ฉบับ 

2.กจิกรรมการปรับปรุง ลด

ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการ 

1) ปรับปรุงขั้นตอนการยืม

คนืครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 

2) ปรับปรุงขั้นตอนการยืม

คนืครุภัณฑ์สำนักงาน 

3) ปรับปรุงขั้นตอนการยมื

คนืครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ ์

2.1 มีระบบการยืมคนืครุภัณฑ์

ให้เอื้อต่อผู้รับบริการและกำกบั

ติดตามไม่ให้เกดิการสูญหาย

โดยใช้ระบบออนไลน์ (อยา่ง

น้อย 1 ระบบ) 

- -นักวชิาการ

คอมพิวเตอร ์

-เดือน มกราคม 

2565 

มีระบบการยืมคนืครุภัณฑ์

ให้เอื้อต่อผู้รับบริการและ

กำกับติดตามไม่ให้เกดิการ

สูญหายโดยใช้ระบบ

ออนไลน ์ จำนวน 3 ระบบ 

 ได้แก่  ระบบการยืมคนืพสัดุ

ห้องปฏิบตัิการพยาบาล 

ระบบการยืมคนืครุภัณฑ์ 

    โสตทัศนูปกรณ์ 

    และระบบการยมืคนื

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนงิาน 

วันเวลา ผลงานตามตัวชีว้ัด 

 3.กจิกรรมสรา้งความ

ตระหนักของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัด

จ้างให้เปน็ไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐพ.ศ.2560 

1) ผู้บริหารประกาศ

เจตนารมณ ์ไมใ่ห ้ไม่รับ

ของขวัญและของกำนัลทุก

ชนิดจากการปฏิบัตหิน้าที ่

(No Gift Policy) 

3.1 ประกาศคณะพยาบาล

ศาสตร์เรื่อง เจตนารมณ ์ไมใ่ห้ 

ไม่รับของขวัญและของกำนลัทุก

ชนิดจากการปฏิบัตหิน้าที่(No 

Gift Policy) (จำนวน 1ฉบับ) 

 

- -ฝ่ายบรหิาร -วันที่ 1 กมุภาพนัธ ์

2565 

1.มปีระกาศคณะพยาบาล

ศาสตร์เรื่อง เจตนารมณ ์

ไม่ให ้ไม่รับของขวัญและ

ของกำนลัทุกชนิดจากการ

ปฏิบัติหนา้ที่(No Gift Policy) 

จำนวน 1 ฉบับ 

  

2) กจิกรรมการจัดการ

ความรูเ้ก่ียวกับการจัดซือ้

จัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อ

จัดจ้างและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐพ.ศ.2560 

3.2รอ้ยละของบุคลากรที่เข้า

ร่วมกจิกรรมการจัดการ 

ความรูเ้ก่ียวกับการจัดซือ้จัด

จ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบรหิารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560 (อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 

60) 

 

 

-  -วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2565 เวลา 14.00–

16.00 น. 

1.มกีจิกรรมการจัดการ

ความรูเ้ก่ียวกับการจัดซือ้

จัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อ

จัดจ้างและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐพ.ศ.2560 ในวนัที่ 

24 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 

14.00–16.00 น. 

2) รอ้ยละ 60 ของบุคลากร

เข้าร่วมกจิกรรมการจัดการ 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน 

วันเวลา ผลงานตามตัวชีว้ัด 

      ความรูเ้ก่ียวกับการจัดซือ้

จัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อ

จัดจ้างและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐพ.ศ.2560 

4.จัดใหม้ีระบบการเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงและการปอ้งกัน

การทุจริตในหน่วยงาน 

1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ

เฝา้ระวังการทุจริตใน

หน่วยงานและอำนาจหนา้ที่

ในการดำเนินการ 

4.1 คำสัง่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน

การเฝา้ระวังการทุจริตใน

หน่วยงานและอำนาจหนา้ที่ใน

การดำเนินการ (จำนวน 1ชุด) 

 

- -งานบุคลากร -วันที่ 18 ตลุาคม 

2564 

1) มีคณะกรรมการเฝา้ระวัง

การทุจริตในหน่วยงานและ

อำนาจหนา้ที่ในการ

ดำเนินการ จำนวน 1ชุด 

 

2) เปิดช่องทางการรอ้งเรียน

ด้านการทุจริตโดยใหม้ีความ

ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน 

4.2 มีช่องทางการร้องเรียนดา้น

การทุจริตโดยให้มีความ

ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน 

(อย่างน้อย 1 ช่องทาง) 

- -นักวชิาการ

คอมพิวเตอร ์

 -เดือน ตลุาคม 

2564 -เดอืน 

มีนาคม 2565 

2) มีช่องทางการรอ้งเรียน

ด้านการทุจริตโดยใหม้ีความ

ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน 

จำนวน 1 ช่องทาง 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน 

วันเวลา ผลงานตามตัวชีว้ัด 

2. เปดิโอกาสให้ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยีภายนอกมีส่วน

ร่วม ตรวจสอบการปฏิบัต ิ

ราชการตามหลักธรรมา 

ภิบาล 

1. กจิกรรม “เผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารดา้นการ จัดซื้อ-จดั

จ้าง” 

1.1 ประกาศการจัดซื้อจัดจา้ง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

- -นักวชิาการพัสด ุ วันที่ 1 ตลุาคม 2564 

- 31 มีนาคม2565 

1) ประกาศการจดัซื้อจัดจา้ง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาส 1 - 2 

1.2 แผนการจัดซื้อจดัจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

2) แผนการจดัซื้อจัดจา้ง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาส 1 - 2 

1.3 สรุปผลการจดัซื้อจัดจา้ง

ปีงบประมาณ 2565 

3) แผนการจัดซือ้จัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาส 1 - 2 

1.4 ลงิคเ์ผยแพร่ “ขอ้มูล

ข่าวสารดา้นการ จัดซื้อ-จดั

จ้าง” 

4) ลิงคเ์ผยแพร ่“ขอ้มลู

ข่าวสารดา้นการ จัดซื้อ-จดั

จ้าง” 

2.การสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของบุคลากร

สายในปีพ.ศ.2564 เพือ่นำ

ผลประเมินมาปรับปรุงการ

ให้บริการในปีพ.ศ.2565 

2.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของบุคลากรสาย

สนับสนุนในปีพ.ศ.2564 

2.2 ผลการสำรวจความพงึ

พอใจการให้บริการของ

บุคลากรสายสนับสนุนในปีพ.ศ.

2564 

- -ฝ่ายบรหิาร -เดือน มกราคม 

2565 

1) สรุปผลการสำรวจความ

พึงพอใจการให้บริการของ

บุคลากรสายสนับสนุนในปี

พ.ศ.2564 จำนวน 1 ชุด 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน 

วันเวลา ผลงานตามตัวชีว้ัด 

 3. การประเมนิการ

ปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการประจำคณะ 

พ.ศ.2564 

3.1 แบบประเมินการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการประจำคณะ 

พ.ศ.2564 

3.2 ผลการประเมนิการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ประจำคณะ พ.ศ.2564 

- -ฝ่ายบรหิาร -เดือน มกราคม 

2565 

1) สรุปผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการประจำคณะ 

พ.ศ.2564 จำนวน 1 ชุด 

4. ปรับปรุงระบบการถาม

ตอบโดยให้มีผูร้ับผดิชอบใน

การติดตามประเดน็คำถาม

เพื่อนำมาให้ผูเ้ก่ียวข้องได้

ตอบคำถามในแตล่ะประเด็น

ทุกวัน 

4.1 ระบบการถามตอบทาง

เว็บไซต์จำนวน 1 ระบบ 

- -นักวชิาการ

คอมพิวเตอร ์

-เดือน มกราคม  

2565 

1) มีระบบการถามตอบทาง

เว็บไซต์จำนวน 1 ระบบ 

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน 

วันเวลา ผลงานตามตัวชีว้ัด 

ส่งเสรมิวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กรในการ

ต่อต้านคอร์รัปช่ัน และมุ่ง

เป็นองค์กรที่บรหิารงาน

ด้วยคุณธรรม จรยิธรรม 

ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส  

และตรวจสอบได ้

1.ผู้บริหารประกาศเจตจำนง

สุจรติในการบรหิารองค์กร

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ซื่อสัตย์เพื่อเสรมิสรา้ง

วัฒนธรรมและค่านิยมสุจรติ

ในองค์กร 

 

1.1 ประกาศคณะพยาบาล

ศาสตร ์เรื่อง เจตจำนงสุจรติใน

การบรหิารองค์กร (จำนวน 1

ฉบับ) 

 

- -ฝ่ายบรหิาร -วันที่ 7 มิถุนายน 

2564 

1) มีประกาศคณะพยาบาล

ศาสตร ์เรื่อง เจตจำนง

สุจรติในการบรหิารองค์กร 

จำนวน 1 ฉบับ 

 

2.คณะพยาบาล

ศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา

พรอ้มด้วยคณะผู้บรหิาร  

บุคลากร ร่วมแสดงออกเชิง

สัญลักษณ์ตอ่ต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ัน 

 

 

2.1 ผู้บริหารและบุคลากรคณะ

พยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงออก 

เชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ัน ในปีพ.ศ. 2565 

 

- -ฝ่ายบรหิาร -วันที่ 9 มีนาคม 

2565 

2) ผู้บริหารและบุคลากร 

 ร่วมแสดงออกเชิง

สัญลักษณ์ตอ่ต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ันเพื่อสรา้ง

วัฒนธรรมองค์กรในด้าน

การต่อต้านคอร์รัปช่ัน และ

มุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงาน

ด้วยคุณธรรม จรยิธรรม  

ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ ในวันที ่9 

มีนาคม 2565 
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ภาพประกอบการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

1. สร้างการมสี่วนร่วมในจัดทำแผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. กจิกรรมการปรับปรุง ลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
   -ขอ้มูลการบริหาร 

   -ดา้นการเรียนการสอน 

 
การยืมคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

คณะพยาบาล มหาวิทยาลยัพะเยา 

 

แผนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหนง่ อาจารย์พยาบาล ในการศึกษาตอ่ระดับปรญิญาเอก ในปีการศึกษา 2565 – 2569 (แผน 5 ปี) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเริ่มบรรจุ วุฒิการศึกษา โควตาศึกษาต่อ ป.เอก 

ปกีศ.2565 (ค) 

โควตาศึกษาต่อ ป.

เอก 

ปกีศ.2566 (ค) 

โควตาศึกษาต่อ 

ป.เอก 

ปกีศ.2567 (ข) 

โควตาศึกษาต่อ 

ป.เอก 

ปกีศ.2568 (ค) 

โควตาศึกษาต่อ 

ป.เอก 

ปกีศ.2569 (ค) 

1     1.นางสาวลินยา  เทสมุทร 1 เม.ย. 58 -พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

-พย.บ. เกยีรตนิิยมอันดับ 2 

(ลำดับ 1) 

ค 

    

2     2.นางสาวศุภลักษณ์   อยู่ยอด 12 พ.ย. 57 -พย.ม.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร) 

-พย.บ. 

 (ลำดับ 1) 

ข 

   

3     3.นางสาวเกษร       เกตุชู 1 เม.ย. 58 -พย.ม.(การพยาบาล 

ผู้ใหญ่) 

-พย.บ. 

 (ลำดับ 2) 

ค 

    

4 นางสาวประกายดาว   สุทธิ 3 ส.ค. 58 -พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) 
-พย.บ. 

 (ลำดับ 3) 

 ข 

   

5 นางสาวเกศินี       อิ่มแมน 2 พ.ย.58 -พย.ม.(การพยาบาลกุมารเวช) 
-พย.บ. 

  (ลำดับ 1) 

 ข 
  

6 นายธรรมวิทย์      ราญรอน 2 พ.ย.58 -พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) 
-พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 

  (ลำดับ 2)  

ข 

  

7 นางสาวณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ 1 ม.ิย. 59 -พย.ม.(การพยาบาลกุมารเวช) 
-พย.บ. 

  (ลำดับ 3) 

ค 

 

  

ลำดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเริ่มบรรจุ วุฒิการศึกษา โควตาศึกษาต่อ ป.เอก 

ปกีศ.2565 

โควตาศึกษา 

เอก 

ปกีศ.2566 

โควตาศึกษาต่อ 

ป.เอก 

ปกีศ.2567 

โควตาศึกษาต่อ 

ป.เอก 

ปกีศ.2568 

โควตาศึกษาต่อ 

ป.เอก 

ปกีศ.2569 

ลิงค์ระบบการยืมคืน 

 

http://doga.up.ac.th/nurse/Main/MAS/PICK_Reserv.aspx 

http://doga.up.ac.th/nurse/master/Page1_1_1.aspx
http://doga.up.ac.th/nurse/master/Page1_1_1.aspx
http://doga.up.ac.th/nurse/master/Page1_1_1.aspx
http://doga.up.ac.th/nurse/master/Page1_1_1.aspx
http://doga.up.ac.th/nurse/Main/MAS/PICK_Reserv.aspx
http://doga.up.ac.th/nurse/Main/MAS/PICK_Reserv.aspx
http://doga.up.ac.th/nurse/Main/MAS/PICK_Reserv.aspx
http://doga.up.ac.th/nurse/Main/MAS/Default.aspx
http://doga.up.ac.th/nurse/Main/MAS/Default.aspx
http://doga.up.ac.th/nurse/Main/MAS/Default.aspx
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3.กิจกรรมสร้างความตระหนักของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจา้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 

1) ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ ไมใ่ห้ ไม่รับของขวัญและของกำนลัทุกชนิดจากการปฏิบตัิหน้าที ่(No Gift Policy) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เพือ่เสริมสรา้ง 

วัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) กจิกรรมการจัดการความรูเ้ก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์จัดกจิกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับบุคลากร ในวันท่ี 24 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วทิยากร นายณัฐวุฒิ เมอืงมา และ นายวีระวฒุ ิคำประกาศติกุล 

สำนักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยพะเยา  
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4.จัดใหม้ีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

  1) แต่งตัง้ผูร้ับผิดชอบในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2) เปิดช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตโดยใหม้ีความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ลิงค์ ช่องทางแจ้งข้อรอ้งเรียน 

http://www.nurse.up.ac.th/APN.aspx 
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5. กจิกรรม “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารดา้นการ จัดซื้อ-จดัจ้าง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในปีพ.ศ.2564 เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในปีพ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 แผนการจดัซือ้จัดจ้างประจำป ี2564 ครัง้ท่ี 1 

 แผนการจดัซือ้จัดจ้างประจำป ี2564 ครัง้ท่ี 2 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ลิงคเ์ผยแพร่ “ขอ้มูลขา่วสารด้านการ จัดซื้อ-จดัจ้าง” 

 

http://www.nurse.up.ac.th/ContentRead.aspx?

C=PlanNur03 

 

ลิงค์แบบประเมินความพึงพอใจ 

https://forms.gle/HkQxtqmcGbrKyA9J6 

http://www.nurse.up.ac.th/Upload/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8764.pdf
http://www.nurse.up.ac.th/Upload/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8764(2).pdf
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70.7

80.3

70.7

81.1

83.9

58.6

74.22

93.1

84.5

89.7

84.5

87.7

87.9

57.9

66.6

65.5

67.2

62.1

63.86

81

88

86.2

84.5

84.93

78.30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. มีขัน้ตอนการให้บริการชดัเจน
2. ให้บริการด้วยความถกูต้องและตรงกบัความต้องการ

3. ให้ค าอธิบาย/ตอบข้อสงสยัได้ชดัเจนและเป็นประโยชน์
4. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดบัก่อนหลงั

5. ให้บริการอยา่งต่อเน่ืองจนเสร็จสิน้ภารกิจ
6. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว

7.รวมด้านกระบวนการและการให้บริการ 
8. แต่งกายสภุาพเรียบร้อย

9. พดูจาสภุาพ อ่อนน้อม และยิม้แย้ม
10. มีอธัยาศยัท่ีดี และมีจิตบริการ

11. เอาใจใส ่กระตือรือร้น และให้บริการด้วยความเต็มใจ
12. รับฟังข้อซกัถามอยา่งเต็มใจ

13.รวมด้านบคุลิกภาพ 
14. ความเพียงพอของวสัดอุปุกรณ์ในห้องปฏิบติัการพยาบาล
15. ความทนัสมยัของสื่อการสอนในห้องปฏิบติัการพยาบาล

16. ความพร้อมใช้ของอปุกรณ์และสื่อการสอนในห้องปฏิบติัการพยาบาล
17. ความเพียงพอของหนงัสือ ต ารา วารสารท่ีให้บริการในห้องสมดุ

18. ความเสถียรในการสืบค้นข้อมลูทางระบบอินเทอร์เน็ต
19รวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

20. ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
21. ได้รับการบริการท่ีตรงกบัความต้องการ

22. ได้รับการบริการอยา่งต่อเน่ืองจนเสร็จสิน้ภารกิจ
23. ได้รับการบริการท่ีคุ้มค่า และเป็นประโยชน์

24รวมด้านผลจากการรับบริการ
25.รวมทกุด้าน

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนปี พ.ศ.2564
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป ผลประเมินความพงึพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกต่อการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ ปงีบประมาณ พ.ศ.2564   

   โดยภาพรวมส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัดี  คดิเปน็ร้อยละ  78.30  และแยกเป็นรายดา้น  4 ดา้น  ดังนี้  1) ด้านกระบวนการและการให้บริการ  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดับ คิดเป็นร้อยละ  

74.22   2) ด้านบุคลิกภาพ   สว่นใหญ่อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 87.9 2)  3) ดา้นสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ คิดเป็นร้อยละ  63.86   4) ด้านผลจากการรับบริการ   

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 84.93 

    จากการวเิคราะห์รายดา้นพบว่า ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากทีสุ่ดคอื ด้านบุคลิกภาพ  และดา้นที่มีคา่เฉลี่ยน้อยที่สดุ คอื ดา้นสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็น ร้อยละ 63.86   โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏบิัตกิารพยาบาล คิดเป็น ร้อยละ 57.9  จึงได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าเสนอในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพจิารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในหอ้งปฏบัิตกิารพยาบาลเพิ่มเตมิในปงีบประมาณ 2565   
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7. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.1

92.3

89.7

94.9

89.8

82.1

89.80

92.3

89.75

92.3

97.2

92.3

94.9

94.7

94.8

89.5

89.7

92.3

93.08

94.8

94.9

89.5

86.9

94.7

92.16

92.56

70 75 80 85 90 95 100

1.ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์และแผนงานของคณะให้สอดคล้องกบั…

2.พิจารณาออกระเบยีบหรือประกาศของคณะ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน…

3. จดัท าร่างหลกัสตูรและรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ…

4. เสนอขอแต่งตัง้ ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

5. จดัการวดัผล ประเมินและควบคมุมาตรฐานการศกึษาของคณะ

6. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี

7. ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆเกี่ยวกบักิจการของคณะตามที่มหาวิทยาลยัมอบหมาย

8.แต่งตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท างาน เพื่อปฏิบติัหน้าที่เฉพาะด้าน …

9. ด าเนินการบริหารจดัการคณะ สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 10 ดงันี ้

9.1 หลกัประสทิธิผล

9.3 หลกัการตอบสนอง

9.4 หลกัภาระรับผิดชอบ

9.5 หลกัความโปร่งใส

9.6 หลกัการมีสว่นร่วม

9.7 หลกัการกระจายอ านาจ

9.8 หลกันิติธรรม

9.9 หลกัความเสมอภาค

9.10 หลกัมุ่งเน้นฉนัทามติ

รวมหลกัธรรมาภิบาล

10.ก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์/แผนปฏิบติัการ…

11.ติดตามให้คณะได้พฒันาคณุภาพการศกึษาตามข้อเสนอแนะของ…

12. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี รองคณบดี

13.สนบัสนนุ/สง่เสริม ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา …

14. มีการรายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลยั

รวม 10-14

รวมทกุด้าน

สรุปผลประเมินการปฏบิัตหิน้าที่ของคณะกรรมการประจ าปี64
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8. ปรับปรุงระบบการถามตอบโดยใหม้ีผู้รับผดิชอบในการตดิตามประเด็นคำถามเพื่อนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามในแต่ละประเด็นทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป ผลการประเมินการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ในปงีบประมาณ พ.ศ.2564  พบวา่  โดยภาพรวมส่วนใหญอ่ยู่ในระดับดี  คดิ

เป็นร้อยละ 92.56   

     จากการวิเคราะห์รายด้าน ทั้ง 14 ด้าน  พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ด้าน ตดิตามให้คณะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และด้านเสนอขอแตง่ตัง้ ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในคณะต่ออธิการบดี คดิเป็น ร้อยละ 94.9 

สำหรับด้านธรรมาภิบาล มคี่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ รอ้ยละ 93.08  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด หลักการตอบสนอง คิดเปน็รอ้ยละ 97.2  และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ หลักนิติธรรม  ได้แก่  การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่  คดิเป็นร้อยละ 89.50  ซึ่งได้นำผลการประเมินและการวิเคราะห์

ข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  และได้รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในส่วนการเปิดช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตโดยให้มีความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน

และปรับปรุงระบบการถามตอบโดยใหม้ีผูร้ับผดิชอบในการติดตามประเดน็คำถามเพื่อนำมาให้ผูเ้ก่ียวข้องได้ตอบคำถามในแต่ละประเด็นทุกวนั 
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9. ผูบ้ริหารประกาศเจตจำนงสุจรติในการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านยิมสุจรติในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้ริหารประกาศเจตจำนงสุจรติในการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภบิาล ซื่อสัตย์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจรติในองค์กร 

ในวันที่ 7 มถิุนายน 2564   
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10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร บุคลากร ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

 

 

 

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประราล ีโอภาสนันท ์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยาพรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิาร บุคลากร ร่วม

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในดา้นการต่อต้านคอร์รัปช่ัน และมุ่งเป็นองค์กรที่บรหิารงานด้วย

คุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสตัย ์สุจรติ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้

 


