
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร ์

 



 

332 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 คณะพยาบาลศาสตร  

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะพยาบาลศาสตรจะแสดงผล

การวิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะพยาบาลศาสตรดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัด

เพ่ิมเติม 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม พ.ศ. 2562 - 2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 

27 เมษายน พ.ศ. 2563 รวมถึงหนวยงานไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของแผน

ยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหคณะพยาบาลศาสตรรายงานผลการดำเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

 

ตารางท่ี 75 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร           

กับเปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศักยภาพรองรับการพัฒนา

ประเทศ 

12 1 8.33 11 91.67 13 - - 13 100.00 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 2 - - 2 100 2 - - 2 100.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ทองถ่ิน 

4. มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

มี เส ถียรภาพ  แล ะบ ริห าร

จัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

3 - - 3 100 3 - - 3 100.00 

สวนที่ 2การใชจายงบประมาณ

ของหนวยงาน 

2 1 50 1 50 2 - - 2 100.00 

สวนที่ 3 ตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 
1 - - 1 100 1 - - 1 100.00 

รวม 20 2 10.00 18 90.00 21 - - 21 100.00 

 จากตารางที่ 75 พบวาคณะพยาบาลศาสตร มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตาม

แผนยุทธศาสตร  ตามประเด็นยุทธศาสตรที่  1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด โดยมี                  

ผลการดำเนินงานที่มผีลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 21 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100) ซึ่ง

เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 18 ตัวช้ีวัด (รอยละ 90.00) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย 

จำนวน 2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 10.00) ซึ่งพบวารอยละผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมายมีคาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 90.00 เปนรอยละ 100.00 

ตารางท่ี 76 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร 

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ   

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำ/ศึกษา

ตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป 

รอยละ 85 100  

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช คะแนน 4 4.26  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย  
บัณฑิต 

1.4 หลักสูตรที่ มีการจัดการเรียนการสอน           

ที่บูรณาการกับการทำงาน 

หลักสูตร 1 1  

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  

รายวิชา 2 4  

1.6 นั ก ศึ กษาที่ ส อบ ผ าน  Exit Exam ตาม

มาตรฐานสาขาวิชา 

รอยละ 80 100  

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติ/นานาชาติ 

รางวัล 4 4  

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รอยละ 18 29.11  

1.9 บัณ ฑิตที่ ได รับ ใบประกาศนียบั ตร/ใบ

ประกาศเกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ  

รอยละ 18 84.81  

1.10 รายวิชาที่ สอน/จั ดทำสื่ อการสอนเป น

ภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ  

รายวิชา 2 2  

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ

เรียนรู  

คะแนน 4.5 4.69  

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

รอยละ 0.8 1.21  

1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของ

อาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 50 54.55  

1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร                 

(non-degree) สำหรบับุคคลทุกชวงวัย 

หลักสูตร 1 2  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

3.1 หมูบานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา หมูบาน 1 2  

3.4 ผูสงูอายุในชุมชนเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี รอยละ 15 62.5  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลยัแหงความสุข มเีสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลัก                    

ธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4.2 รายไดจากการบรหิารทรพัยสนิ  ลานบาท 1 1.14  

4.3 ความพงึพอใจของผูใชบรกิาร  คะแนน 3.5 4.12  

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 4.07  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 100 100  

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87.13 96.09  

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 

1 รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 

รอยละ 80 96.30  

 
 

หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 

จากตารางที่ 63 พบวาคณะพยาบาลศาสตร มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด โดย

สรุปตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 13 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือ                

สูงกวา จำนวน 2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100)  

สวนท่ี 3 ตัวชี้ วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร มีผลการดำเนินงานตาม

เปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00)  
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะพยาบาลศาสตรดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร

ท่ี 1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะพยาบาลศาสตรไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร              

ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม จำนวน 21 

ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย 21 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 13 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 13 ตัวช้ีวัด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวช้ีวัด  

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมาย

หรือสูงกวา 2 ตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงาน

ตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของคณะพยาบาลศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได

ดังน้ี 

1.  สามารถดำเนินการไดบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา ทุกตัวช้ีวัด ในประเด็นยุทธศาสตรที่

ไดรับมอบหมาย ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย รวมทั้งทุกตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของคณะพยาบาลศาสตร แสดง

ใหเห็นศักยภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะดวยความรวมมือรวมใจของผูบริหารและบุคลากรของ

คณะทุกระดับต้ังแต การวางแผนงาน การกำกับติดตามการปฏิบัติงาน การทำงานเปนทีม และการประเมินผล

การปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองเพื่อลดปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.  ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของคณะ   

ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับ

สถานการณที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของคณะ 

 

 

 
  

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 35 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 5 

อยูในระดับ ดีมาก 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ  

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 77 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 1,111,501.40 10.72 

2 งบประมาณเงินรายได 9,255,580.99 89.28 

รวมท้ังสิ้น 10,367,082.39 100.00 

 

  จากตารางที่ 77 แสดงวาคณะพยาบาลศาสตรไดรับงบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณ 

เงินรายไดรอยละ 89.28 และไดรับงบประมาณแผนดินรอยละ 10.72 

  

ตารางท่ี 78  แหลงงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดิน 2,150,307 3,007,803 3,771,975 3,271,172 1,111,501 

งบประมาณเงินรายได 6,581,146 5,189,774 10,622,620 7,978,835 9,255,581 

รวม 8,731,453 8,197,577 14,394,595 11,250,008 10,367,082 
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  จากรูปภาพแสดงให เห็นวา คณะพยาบาลศาสตรไดรับงบประมาณเงินแผนดินและ

งบประมาณเงินรายไดเพิ่มข้ึนในป 2560 – 2561 และลดลงในป 2562 – 2563  

 

 

 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 79 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน 1,053,773.40 94.79 3,543,287.91 38.28 4,597,061.31 44.34 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 57,854.60 5.21 5,712,293.08 61.72 5,770,147.68 55.66 

รวม 1,111,628.00 100.00 9,255,580.99 100.00 10,367,208.99 100.00 

จากตารางที่ 79 แสดงวาคณะพยาบาลศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณสวนใหญเปนรายจาย

ตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 55.66 และไดรับจัดสรรรายจายหนวยงาน รอยละ 44.34  
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ตารางท่ี 80 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศั ก ย ภ าพ ร องรับ กา ร

พัฒนาประเทศ 

57,854.60 100.00 4,490,906.40 78.62 4,548,761.00 78.83 

2 ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เป น

ศูนย กลางการพัฒ นา

การศึกษาของทองถิ่น 

- - - - - - 

3 ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนทองถิ่น 
- - 17,806.68 0.31 17,806.68 0.31 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล 

- - 1,203,580.00 21.07 1,203,580.00 20.86 

รวม 57,854.60 100.00 5,712,293.08 100.00 5,770,147.68 100.00 

จากตารางที่ 80  แสดงวาคณะพยาบาลศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ

ยุทธศาสตรสวนใหญเปนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 78.83  

รองลงมา ดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล รอยละ 20.86 

และดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 0.31 
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(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 81 ผลการใชจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ 

ท่ี แหลงงบประมาณ 
จัดสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 1,111,501.40 1,111,501.40 100.00 

2 งบประมาณเงินรายได 9,255,580.99 8,893,924.27 96.09 

รวม 10,367,082.39 10,005,425.67 96.51 

จากตารางที่ 81 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของคณะพยาบาลสาสตร คิดเปนรอยละ 96.51 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ งบประมาณ

แผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 100.00 สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 96.09 นับวาอยูในระดับที่ดีมาก  

 

ตารางท่ี 82 ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตร

มาส 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

1 23.00 - - - 20.00 1,163,450.50 1,163,450.50 12.57 21.74 1,163,450.50 1,163,450.50 11.22 

2 54.00 275,978.00 275,978.00 24.83 43.56 4,179,044.36 5,342,494.86 57.72 49.60 4,455,022.36 5,618,472.86 54.19 

3 77.00 695,673.40 971,651.40 87.41 70.00 2,153,610.01 7,496,104.87 80.99 74.05 2,849,283.41 8,467,756.27 81.68 

4 100.00 139,850.00 1,111,501.40 100.00 87.13 1,397,819.40 8,893,924.27 96.09 94.58 1,537,669.40 10,005,425.67 96.51 
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   จากตารางที่ 82 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของคณะพยาบาลศาสตรเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวมกำหนดเปาหมายไวรอย

ละ 94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 96.51  เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวา งบประมาณแผนดินเปาหมายใชจายรอยละ 100.00 เบิกไดรอย

ละ 100.00 งบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบิกไดรอยละ 96.09  

 

(4) ผลการดำเนินโครงการ 

คณะพยาบาลศาสตรไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  30  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 83 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

แหลงงบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน              5               4  80.00 1 20.00 

งบประมาณเงินรายได            25             22  88.00 3 12.00 

รวม            30             26  86.67 4 13.33 

จากตารางที่ 83 แสดงวาคณะพยาบาลศาสตรไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 86.67 เมื่อ

พิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณแผนดินดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 80.00 สวนงบประมาณรายไดดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 88.00  

โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินแผนดิน ไดแก โครงการสงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย 
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โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินรายได ไดแก  

1. โครงการปรบัปรุงหลกัสูตรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน  

2. โครงการสนับสนุนการสงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษาและ

อาจารย  

3. โครงการรางวัลคนดีศรีดอกปบ และวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร  

เน่ืองจากในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำใหไมสามารถดำเนินการตามโครงการได คณะพยาบาลจึงไดทบทวนแผนและขอเปลีย่นแปลงงบประมาณไป

จัดโครงการจัดต้ังศูนยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม Local quarantine Covid – 19 แทนโครงการเดิม 

   โครงการที่ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณเงินรายได  ไดแก    โครงการบริหารจัดการ

ทั่วไปสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนรายจายประจำของหนวยงาน งบดำเนินงาน  จำนวน   

284,266.50 บาท  
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. คณะพยาบาลศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 10.72

งบประมาณเงินรายได รอยละ 89.28 

2. คณะพยาบาลศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 44.34 รายจาย

ตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 55.66 โดยในภาพรวมสวนใหญเปนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ

รองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 78.83  รองลงมาดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหาร

จัดการดวยหลักธรรมาภิบาล รอยละ 20.86 และดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 0.31 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 96.51 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 96.09 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมสูงกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 96.51 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 86.67 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 80.00  งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 88.00 

    

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอย

ละการใชจายรวม) 

10.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

5.00 ดีมาก 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

9.33 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.67 ดีมาก 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

8.67 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.33 ดี 

รวม 
28.00 

(เต็ม 30 คะแนน) 

4.67 ดีมาก 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

ผลการดำเนินงานของคณะในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณ

อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ดีคณะควรใหความสำคัญในยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

เปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ินดวยการจัดสรร

งบประมาณไปดำเนินการ ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

คณะพยาบาลศาสตร 

ได 28.00 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.67 

อยูในระดับ ดีมาก 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร      

โดยใชแบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร      

โดยการสัมภาษณ  
  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี คณะพยาบาล

ศาสตรตามกลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรสายวิชากรที่สังกัดคณะ จำนวน 24 คน บุคลากรและเจาหนาที่สังกัด

คณะ จำนวน 11 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีอาจารย บุคลากรและเจาหนาที่ตอบแบบ

ประเมิน โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินปรากฏ ดังน้ี 

ตารางท่ี 84 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (คณะพยาบาลศาสตร) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและผูบริหาร) 24 17 70.84 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (บุคลากรและเจาหนาที่) 11 7 63.64 

รวม 35 22 62.86 

  การประเมินโดยใชแบบสอบถาม ปรากฏวาบุคลากรรอยละ 62.86 ไดใหความสำคัญโดยการ

ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในจำนวนน้ีแบงเปนเพศ สถานะ ตำแหนงงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรากฏ

ดังตารางที่ 84 

ตารางท่ี 85  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตรโดยรวม 

(ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 43) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 4.32 0.81 ดี 

คุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 4.40 0.73 ดี 

รวม 4.35 0.78 ดี 

 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

347 

 

ตารางท่ี 86 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

(ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 43) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.29 0.75 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.46 0.66 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.13 0.90 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 3.88 1.03 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

3.96 0.95 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

4.04 0.75 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.21 0.59 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

4.50 0.72 ดีมาก 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.67 0.56 ดีมาก 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.67 0.48 ดีมาก 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.28 0.79 ดี 

คุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.25 0.79 ดี 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.33 0.70 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.21 0.83 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

4.54 0.59 ดีมาก 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง 4.38 0.77 ดี 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

ตามกาลเทศะ 

รวมคุณลักษณะ 4.34 0.74 ดี 

รวม 4.30 0.77 ดี 

 ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

กลุมอาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ของคณะพยาบาลศาสตร ประเมินวาคุณภาพการบริหารงาน

ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มีพฤติกรรมบงช้ี 4 ตัวบงช้ีที่มีระดับดีมาก ไดแก 1. มีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรอยาง ถวนทั่ว และตอเน่ือง 2. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 3. เปนผูมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคอยางตอเน่ือง 4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเปนที่ประจักษ 

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความ

คิดเห็นและใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน (ปลายเปด) สรุปไดดังน้ี 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

1. ขอดีเดนของคณบดีท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

-  เปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล กลาคิดกลาทำ มุงมั่น ทำงานรวดเร็ว ทุมเทในการ

ทำงาน พัฒนาคณะไดดีข้ึน เปนแบบอยางผูนำที่ ยอมรับการเปลีย่นแปลง เปนผูนำทางวิชาการ 

- สามารถบริหารจัดการงานไดดี มีความเสียสละ มีความคิดสรางสรรค สนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากร เห็นแกประโยชนสวนรวม ใสใจบุคลากรทุกคน 

2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในคณะของทานมีอะไรบาง 

- ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทำงาน การจัดสื่อ โสตทัศนูปกรณ วัสดุ อุปกรณที่ใชใน

หองเรียน ระบบสาธารณูปโภคมีปญหาบอย 

- ควรมีกิจกรรมสรางสัมพันธภาพของคณบดีกับบุคลากร ลดการใจรอน รูจักควบคุม

อารมณ และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

- ความรวมมือรวมใจในการทำงานอยางเสมอตนเสมอปลาย สงเสริมเรื่องความผูกพัน

ตอองคกร 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ

ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมนิ  
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี ไดระดับคะแนนระดับสูงสุดรองลงมาจาก

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทั้งสองลักษณะเมื่อเทียบกับคณะ สำนักและสถาบันอื่น รวมทั้ง

คะแนนเปนไปในทิศทางเดียวกัน แสดงวาบุคลากรสวนใหญในคณะมีความเห็นพองตองกันไปในทิศทาง

เดียวกัน คุณภาพการบริหารงานที่เดนชัดมีหลายประการ เชน เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน        

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางถวนทั่วและตอเน่ือง อยางไรก็

ตามจุดที่ควรปรับปรุงคือเรื่องความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง และการเสริมแรงใหกำลังใจ

ผูรวมงานในการปฏิบัติงาน สวนคุณลักษณะของคณบดีอยูในระดับดีทุกลักษณะ โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องของ

การอุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละเปนที่ประจักษ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 
1. ควรจัดทำแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดพลังใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

2. ควรใหความสำคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการเขาดวยกัน 

3. ควรใหความสำคัญกับการแกปญหาความขัดแยงภายในคณะอยางเปนรูปธรรม โดยการยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 
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(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

โดยการสัมภาษณ  

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ จึงไดเพิ่มการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณคณบดี และบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง ๆ จำนวน 2 กลุม คือ กลุม

บุคลากรในคณะ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทนขาราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 คน กลุมผูนำนักศึกษาในคณะ 

ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ประกอบดวยคำถามจำนวน 3 ขอ 

คือ ขอ 1 ทานพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี ในภาพรวมอยูในระดับใด ขอ 2 มีความสำเร็จที่เปน

รูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด ขอ 3 มีสิ่งที่คณะตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง 

ในการสัมภาษณครั้งน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ไดมีการสัมภาษณคณบดีคณะพยาบาล

ศาสตรคนปจจุบัน (ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ) โดยมีคำถาม จำนวน 4 ขอ คือ ขอ 1 ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและประสบผลสำเร็จ 

อยางไรบาง ขอ 2 คณบดีมีแนวทางแกไขหรือลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยของไทยขณะน้ี รวมทั้ง

มีแนวทางการพัฒนาในเรื่องเรงดวนตอไปน้ีอยางไร ขอ 3 ในการดำเนินงานของคณะ ตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีปญหาอุปสรรค ที่สำคัญอะไรบาง ขอ 4 คณะมีสิ่งใดที่จะขอให

ผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหา 

 

ผลการสัมภาษณคณบดีคณะพยาบาลศาสตรและกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ 

มีความคิดเห็นวา ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 

2563 ที่โดดเดน ไดแกการที่บัณฑิตพยาบาลสอบไดรับใบประกอบวิชาชีพในปแรกมากถึงรอยละ 72 คณะ

ผลักดันใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบการใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเปนอาจารยพยาบาลของคณะได

สำเร็จ จนมีผูสมัครขอรับทุนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะมีโครงการวิเทศสัมพันธ ทำใหนักศึกษา

สอบภาษาอังกฤษกอนสำเร็จการศึกษาไดมากกวาเกณฑ คณะมีเครือขายทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก

และชุมชน ไดรับมอบหมายใหทำงานสำคัญหลายประการ เชน เปนแหลงฝกที่เช่ือมโยงกับโรงพยาบาลขนาด

ใหญ มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 100% ชวงวิกฤตการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดประชุมวิชาการที่นำเสนอแบบออนไลน มีการจัดทำ

หลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร เปนตน 

คณะมีแนวทางในการสอนนักศึกษาใหเปนผูประกอบการ ใหบัณฑิตสามารถไปประกอบ

วิชาชีพอิสระดวยตนเอง เพิ่มกลุมเปาหมายในการใหบริการวิชาการ โดยเนนกลุมเปาหมายพยาบาลวิชาชีพ 

จัดระบบบริการวิชาการแบบออนไลน มีการพัฒนาอาจารยเพื่อเตรียมความพรอมเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตรในปงบประมาณที่ผานมา 

คณะมีอาจารยไมเพียงพอ อาจารยลาออกบอย เน่ืองจากการใหผลตอบแทนไมเทาสถาบันการศึกษาอื่น มี

ปญหาในการบริหารจดัการเรื่องการบรกิารวิชาการเพื่อหารายได เน่ืองจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติไมเขาใจวิธีการทำ

ฎีกาเบิกจาย ทำใหการทำงานซ้ำซอน ลาชา ติดขัดในเรื่องการเบิกจาย รวมทั้งยังมีปญหาในการบริหารจัดการ

เรื่องพัสดุครุภัณฑ ซึ่งผูรับผิดชอบในการปฏิบัติยังขาดความรูความเขาใจ สงผลใหเกิดปญหาดานอื่นตามมา  

จากภาวะวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตรมีหนาที่เปนดานหนาในการเปนหนวยคัดกรองเพื่อปองกันโรคการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยรับเปนศูนยกักตัวสำหรับ

ผูที่ มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Local 

quarantine) ของจังหวัดนครปฐม โดยใชหอพักพยาบาลเปนสถานที่กักตัว และเปนหนวยใหขอมูล

ประชาสัมพันธจัดอบรมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ใหความรูแกบุคลากรและ

ผูประกอบการในมหาวิทยาลัย 

คณะพยาบาลศาสตรไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) หลายประการ ดานการเรียนการสอนอาจารยและนักศึกษามีการปรับการเรียนการสอนเปนแบบ

ออนไลนทั้งหมด หอพักนักศึกษาถูกใชเปนสถานที่กักตัวเฝาระวังโรค (Local quarantine) จึงตองจัดนักศึกษา

ที่พักอยูในหอพักไปพักในหอพักอื่น จัดใหอาจารยผูสอนเขาประชุมอบรมการสอนแบบออนไลน และตอง

ปองกันความเสี่ยงใหกับอาจารยที่ตองคลุกคลีกับผูที่เก็บตัวโดยซื้อประกันสุขภาพจากเงินสวัสดิการของคณะ

และจากของมหาวิทยาลัย มีการปรับแผน การใชงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทยเพื่อชวย

มหาวิทยาลัย เพื่อใชในกิจกรรมของศูนยกักตัวสำหรับผูมีภาวะเสี่ยงตอการติดโรค ดานบริหารจัดการ มีปญหา

การไดรับงบประมาณลาชาในระยะเริ่มตนของการใชมหาวิทยาลัยเปนที่เก็บตัว และมีปญหานักศึกษาตางชาติ

ปฏิบัติตนไมเปนไปตามระเบียบการปองกันและการควบคุมโรค ทำใหการเฝาระวังการปองกันโรคไมได

มาตรฐาน คณะตองใชความพยายามอยางสูง จนกวาจะไดรับการยอมรับจากภายนอก ทั้งจากชุมชนใกล

มหาวิทยาลัย รัฐบาลและตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน  

สิ่งที่คณะพยาบาลศาสตร ตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและ

แกปญหา มี 3 ประการคือ การบริหารจัดการเรื่องงบประมาณผลิตเพิ่มของรัฐบาลที่ไดมา ควรนำมาใหคณะ

บริหารจัดการตามวัตถุประสงคของเงิน มหาวิทยาลัยควรมีเจาหนาที่สายสนับสนุนใหเพียงพอตอการทำงาน

ตามภารกิจและนโยบาย มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร เชน การปรับปรงุ

หอพักพยาบาลที่ทรุดโทรม การจัดสรรพนักงานขับรถหรือซื้อรถรับสงนักศึกษาของคณะ การจัดสวัสดิการแก

อาจารยและนักศึกษาอยางทันทวงท ีในกรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉินไมคาดฝนเชนกรณีของการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนตน  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร โดย

การสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของทั้ง 2 กลุม พบวาผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจในการ

บริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตรในภาพรวมระดับดีมาก โดยมองวาความสำเร็จที่เปนรูปธรรม คือ
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับการยอมรับจากภายนอกสูง โดยไดรับการรับรองจาก

สภาการพยาบาล 4 ป นักศึกษาสามารถสอบไดรับใบประกอบวิชาชีพไดรอยละ 100 บัณฑิตไดรับการบรรจุ

เปนขาราชการ ไดรับความไววางใจและเปนสถาบันการศึกษาระดับตนๆ ที่โรงพยาบาลขนาดใหญให

ทุนการศึกษาตอ มีการสรางเครือขายตาง ๆ อยางกวางขวางทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อรวมมือ

ทางดานวิชาการอยางกวางขวาง คณบดีเปนผูมีวิสัยทัศน ทำงานรวดเร็วชัดเจน ทำงานเชิงรุก คิดเปนระบบ มี

ขอมูลที่ทันสมัย มีหลักสูตรบรกิารวิชาการเพื่อหารายไดใหกับมหาวิทยาลยั มีการบริหารจดัการงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในคณะดานตาง ๆ อยางชัดเจน เชน การปรับปรุงอาคารคณะ 

พยาบาล การสรางหอพักนักศึกษา พยาบาลที่สะดวก ปลอดภัย มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย บุคลากร

และนักศึกษา เชน อบรมภาษาอังกฤษ อบรมระบบการประชุมออนไลน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอน การจัดทบทวนเพื่อสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลของนักศึกษา มีการดำเนินการบริหาร

จัดการศูนยกักกันสำหรับผูที่เฝาระวังและสังเกตอาการจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) (Local quarantine) รวมกับจังหวัดนครปฐมจนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 

สิ่งที่คณะพยาบาลศาสตรตองปรับปรุงแกไขเรงดวน คือเพิ่มจำนวนอาจารยในคณะ ผลักดัน

เรื่องการใหทุนนักศึกษาคณะพยาบาลเพื่อพัฒนาเปนอาจารยพยาบาล หรือหาวิธีการที่จะธำรงอาจารยเกาที่มี

อยูใหคงอยูกับคณะตอไป เรงพัฒนาอาจารยในคณะใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึน เพื่อที่คณะสามารถจะเปด

หลักสูตรปริญญาโทไดในอนาคต ผูแทนบุคลากรสายวิชาการเห็นวา ควรพัฒนาปจจัยตาง ๆ ที่เอื้อตอการเรียน

การสอนและการเรียนรูของนักศึกษาเพิ่มข้ึนอีก ควรมีการบริหารความขัดแยงภายในองคกร โดยมีการไกล

เกลี่ย พูดคุยทำความเขาใจกันใหมากข้ึน ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเห็นวา มหาวิทยาลัยควร

ปรับปรุงแกไขเรื่องทางกายภาพของคณะทั้งหมด เชน ปญหาเรื่องน้ำทวมบริเวณที่จอดรถเมื่อฝนตก อาคาร

คณะพยาบาลศาสตรมีน้ำไมเพียงพอตอการใชงาน ไฟฉุกเฉินในอาคารใชไมไดเมื่อไฟดับ นักศึกษามีความ

คิดเห็นเพิ่มเติมวา ตองการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารยที่เปนเจาของภาษา และใหมหาวิทยาลัยชวยปรับปรุง

ระบบการสอบภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการจบการศึกษาใหมีความพรอมย่ิงข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ 

 ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับคณะพยาบาลศาสตร 2 กลุม คือ กลุมบุคลากรใน

คณะ และตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร เปนที่นาช่ืนชมวา ผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุมมีความพึง

พอใจในการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ในภาพรวมระดับดีมาก โดยเห็นวาคณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร มีความสามารถในการบริหารทำงานรวดเร็ว ชัดเจน ทำงานเชิงรุก คิดเปนระบบ คณะ

พยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับการ รับรองจากสภาการพยาบาลเปนเวลาถึง 4 ป 

นักศึกษาสามารถสอบรับใบประกอบวิชาชีพไดมากภายในระยะเวลาอันสั้น คณะไดรับความเช่ือมั่นและไดรับ

การยอมรับในการเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการศูนยกักกัน สำหรับผูที่ถูกเฝาระวังและสังเกตอาการ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครปฐม (Local quarantine) สิ่ง

ที่คณะพยาบาลศาสตรตองปรับปรุงแกไข คือการเพิ่มอาจารย ในคณะและดำเนินการใหเกิดการธำรงอาจารย

เกาในคณะ ควรมีการบริหารความขัดแยงภายในองคกร และมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแกไขในเรื่อง ทาง

กายภาพของคณะที่เปนปญหาทั้งหมด 

 ในสวนของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร เห็นวาผลงานที่โดดเดนของคณะ ไดแกการที่บัณฑิต

พยาบาลสอบไดรับใบประกอบวิชาชีพในปแรกจำนวนมาก ดำเนินการผลักดันใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบการ

ใหทุนเพื่อพัฒนาเปนอาจารยพยาบาลของคณะ มีการพัฒนาทางวิชาการในหลายๆดานของคณะ ทำหนาที่เปน

ดานหนาของมหาวิทยาลัย ในการเปนหนวยคัดกรองเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดยตรง รวมทั้งการปฏิบัติงานในศูนยกักตัวสำหรับผูที่มีภาวะเสี่ยงตอการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครปฐม (Local quarantine) สิ่งที่เปนปญหาที่ควร

แกไขคืออาจารยในคณะยังไมเพียงพอ และลาออกบอย เน่ืองจากคาตอบแทนไมเทาสถาบันอื่น ปญหาเรื่อง

การบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณที่ไมตรงตามภารกิจและนโยบาย การขาดเจาหนาที่สายสนับสนุน 

 

 

 
 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ได 17.40 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 4.35 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของคณะพยาบาลศาสตร 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและกำหนด

นโยบายการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่ วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่

กอใหเกิดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา

วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการวิเคราะหและระบุ

ปจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะ

และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร 

 จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา คณะพยาบาลศาสตร ได

ดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ดาน คือ  

1. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานการพัฒนานักศึกษา  

 1) การเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อใหมีสมรรถนะที่พึงประสงค การจัดโครงการเตรียม

ความพรอมการสอบเตรียมข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันที่ 1  

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู นักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมครบ นักศึกษาขาดความสนใจในกิจกรรม วิทยากร

ไมสะดวก อาจารยขาดทักษะในการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษา นักศึกษาขาดทักษะการสรุป

ความ และทักษะการจัดการเวลา 

 แนวทางแกไข ขอความรวมมือนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพียง เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให

หลากหลาย ออกปฏิทินการจัดทำโครงการลวงหนา สอบถามความประสงคของนักศึกษาในการจัดโครงการ

เสริมทักษะการพัฒนาการสื่อสารการเรียนการสอน และทักษะการสอน จักกลุมยอยเพื่อสรุปความ หรือจัด

คายในการเตรียมความพรอมแบบมีสวนรวมรับผิดชอบจากนักศึกษา 

 ผลการดำเนินงาน -โครงการดำเนินการตามแผนที่วางไว นักศึกษาเขารวมกิจกรรมครบรอยละ 80  

 - ผลการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯในครั้งแรก รอยละ 41.50 สอบผานในปแรกตองรอผล

การสอบอีกรอบเดือนธันวาคม 2562 

 2) โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรูของบัณฑิตนักปฏิบัติ การสอบ OSCE (Exit Exam)สมรรถนะช้ันป 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู นักศึกษาบางสวนยังสอบไมผานสมรรถนะช้ันป กิจกรรมสวนรวมมากใน

ชวงเวลาที่ตองสอบประกอบกับนักศึกษาขาดทักษะบริหารจัดการเวลาทำใหบริหารจัดการตนเองไดไม

เหมาะสมทักษะการประเมินของอาจารยตางกัน และระเบียบการเงินไมเอื้ออำนวยตอการสงนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมนอกสถานที่ เชน ขอจำกัดเรื่อง คาที่พัก คาอาหาร เปนตน อาจารยขาดทักษะในการสอนที่เหมาะสม
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กับการเรียนรูของนักศึกษา นักศึกษาขาดทักษะการสรุปความ ทักษะการจัดการเวลา และไมทราบการ

ประเมินตามสมรรถนะของช้ันป 

 แนวทางแกไข  มอบหมายให นักศึกษาคนควาด วยตนเอง จัดชม.เสริมในตารางเรียน จัด

สภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู เชน ครุภัณฑ หุน และอุปกรณใหเพียงพอ จัดอำนวย

ความสะดวกใหนักศึกษาสามารถเขาของหอง วัสดุ อปุกรณทางระบบออนไลน ประกาศแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะช้ันป โดยใหเวลาในการเตรียมตัวกอนการสอบ การจัดสรรเวลาในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ในดานกิจกรรม Knowledge skill กิจกรรมการพัฒนา Professional skill กิจกรรมพัฒนา Social skill ครบ

ทุกช้ันป 

 ผลการดำเนินงาน - มีการพัฒนาขอสอบสมรรถนะช้ันปแบบออนไลน 

 - นักศึกษายังเขารวมกิจกรรมเพิ่มข้ึน และยอดการใชครุภัณฑทางการแพทยเพิ่มข้ึนจากรายงานการ

จองผานระบบออนไลน 

 - ผลการสอบสมรรถนะของช้ันปคือ โครงการไดดำเนินการตามแผนและสามารถสรุปไดวา รอยละ 

๑๐๐ ของนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม Knowledge skill กิจกรรมพัฒนา Professional skill กิจกรรมพัฒนา 

Social skill ครบทุกช้ันป โดยการบรรลุเปาหมายมีรายละเอียดดังน้ี  

 กิจกรรม Knowledge skill  ผลการสอบสมรรถนะช้ันปรอบที ่1 เปนการสอบทฤษฎี ผลการสอบผาน

รอยละ 60 ของการสอบจำนวน รอยละ 10 ซึ่งหากผลสอบไมผานรอยละ 60 จะมีการพัฒนาความรูดวยการ

สรุปรวบยอดความรู และประเมินผลซ้ำดังน้ี 

 - นักศึกษาช้ันปที่ 1 สอบทักษะการลางมือ (ปจจุบันคือนักศึกษาช้ันปที่ 2) 

 - นักศึกษาช้ันปที่ 2 สอบทักษะการเปด set ตางๆดวย sterile technique (ปจจุบันคือนักศึกษา ช้ันปที่ 3) 

 - นักศึกษาช้ันปที่ 3 ประเมินผลซำ้จากการสอบรวบยอดและ สอบ OSCE (ปจจุบันคือนักศึกษา ช้ันปที่ 4) 

 ผลการสอบ OSCE ยังตองรอการพัฒนากระบวนการสอบ  

 สำหรับช้ันปที่ 4 ผานการสอบรวบยอดรอยละ 80 สอบ OSCE รอยละ 99 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ไปแลว) 

2. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานทรัพยากรและบุคลากร  

 1) โครงการสรรหาอาจารย เน่ืองจากจำนวนอาจารยนอย   

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู อาจารยไมมาสมัคร อาจารยที่ไดรับทุนไมมารับทุน เน่ืองจากเงื่อนไขการรับทุน

ไมนาสนใจอาจารยที่มาสมัครไมมีคุณสมบัติเพียงพอ โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษ และระเบียบมหาวิทยาลัยที่

ไมเอื้ออำนวยในการรับอาจารย โดยเฉพาะดานคาครองชีพ และภาษาอังกฤษ 

 แนวทางแกไข มีเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ การแจงผูบริหารระดับสูงเพื่อใหพิจารณาปรับ

ระเบียบและประกาศที่เหมาะสม มีการเปดรับสมัครตอเน่ือง และดำเนินการตอรองแกไขระเบียบ 

 ผลการดำเนินงาน 1. รับสมัครอาจารยใหมไดจำนวน 2 คน   
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  2. บุคคลผูประสงคเปนอาจารยมาสมัครจำนวน 10 คน ประกาศผูที่มีคุณสมบัติ 1 คน นอกน้ัน

สละสิทธ์ิ  

  3. แกไขประกาศเกี่ยวกับการใหทุนแกนักศึกษาที่เรียนดีโดยใหเปนอาจารย 

 

 2) การพัฒนาอาจารยดานตำแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิอาจารยปริญญาเอก 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู อาจารยบางสวนที่ครบคุณสมบัติไมมีผลงานเพียงพอที่จะดำเนินการตอในข้ัน

เสนอขอผลงาน และขอจำกัดในเรื่องเกณฑภาษาอังกฤษในการรับทุนของมหาวิทยาลัยสูง อาจารยมาทราบ

แผนพัฒนาอาจารยอยางตอเน่ือง งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาตอปริญญามีจำนวนจำกัด และ

การพัฒนาภาษาอังกฤษกอนการศึกษาตอวุฒิอาจารยปริญญาเอก 

 แนวทางแกไข จัดกิจกรรมเสริม เชนคลินิกการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ กิจกรรมสอนเสริม

ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย มีการกำกับติดตามใหอาจารยที่ครบกำหนดขอตำแหนงทางวิชาการ และศึกษา

ตอระดับปริญญาเอก มีการจัดภาระงานเอื้อใหสามารถพัฒนางานจนเขาสูตำแหนงทางวิชาการได 

 ผลการดำเนินงาน อาจารยสามารถสงผลงานรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารยจำนวน 2 คน 

3. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานจัดการเรียนการสอน  

 สรางการเรียนรูรวมกบัแหลงฝก และเครือขายใหเปนศูนยฝกอบรมความเปนเลิศทางการพยาบาล จัด

โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศทางการพยาบาล เพื่อใหนักศึกษามาหองเรียนในสถานที่จริง โดยการ

พัฒนาความรูรวมกันระหวางสถาบันและแหลงฝก 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการดำเนินงานตองอาศัยเวลาในการดำเนินการรวมกัน สงผลใหเกิดผลลัพธ

ในการพัฒนาลาชากวากำหนด ทักษะพัฒนาผลงานวิชาการตีพิมพเผยแพรของอาจารยและพยาบาลยังไม

เขมแข็ง และระยะเวลาการดำเนินการไมตอเน่ือง 

 แนวทางแกไข จัดทำปฏิทินในการกำหนดเวลาการดำเนินการลวงหนาประจำทุกเดือน มอบหมาย

ผูรับผิดชอบหลัก เพื่อประสานงานแตละโรงพยาบาล จำทำปฏิทินลวงหนา และวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนา

อยางตอเน่ือง โดยกำหนดเปาหมายและผลลัพธที่เกิดข้ึนรวมกัน และมีการพัฒนาผลลัพธของโครงการเชิง

บูรณาการรวมกับงานประจำ   

 ผลการดำเนินงาน 1) มีการจัดประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการที่พัฒนาผลงาน

วิชาการรวมกัน ระหวางแหลงฝกและสถาบันจำนวน 19 เรื่อง 2) วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง    

4 เดือน รวมกับแหลงฝก 

4. ความเสี่ยงดาน : การบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการเรียนรูรวมกันดวยหลักธรรมาภิบาล  

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู การดำเนินงานไมเปนไปตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ

การตัดสินใจ บุคลากรไมมีความรูเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ ระบบ
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สารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจไมพรอมใชงาน บุคลากรไมมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบรหิาร และการตัดสินใจ  

 แนวทางแกไข มอบหมายรองคณบดีบริหารดำเนินการรวมกับศูนยคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนผูรวมดำเนินการ และกำกับติดตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการ

ตัดสินใจ ขอความรวมมือจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความเช่ียวชาญคือศูนยคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี เพื่อการศึกษารวมพัฒนาฐานขอมูล 

 ผลการดำเนินงาน 1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ จำนวน 3 ระบบ 

ใน 6 ระบบซึ่งยังมีครอบคลุมในทุกดาน 

การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร 

 คณะพยาบาลศาสตรไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน 

สำหรับหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 1.1 แตงต้ังผูรับผิดชอบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยงวางแนวทาง

บริหารความเสี่ยงตลอดปการศึกษา 

 1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษารวมกับแหลงฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและการจัดการความเสี่ยง 

 1.3 กำกับดูแลนักศึกษาระหวางการฝกปฏิบัติตามอัตราสวนที่สภาการพยาบาลกำหนด คือ 1:6 

 1.4 กำกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาภายใตแนวทางการควบคุมความเสี่ยงของแหลงฝกปฏิบัติอยาง

เครงครัด  

 1.5 จัดสอบ OSCE และสมรรถนะแตละช้ันปเพื่อประมินความสามารถและศักยภาพของบัณฑิตและ

นำมาสูการวางแผนปองกันในปการศึกษาตอไป 

 1.6 คณะกรรมการวิชาการและผูรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดกระบวนการพัฒนาและประเมิน

สมรรถนะพัฒนาความรูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพและ Blue print สภาการพยาบาล ในแตละช้ันป  

 1.7 คณะกรรมการวิชาการจัดสอบรวบยอดความรูกับเครือขายสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยผลการสอบมีคะแนนสูงสุดเปนลำดับที่ 2   

 1.8 ผลการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ ไดรอยละ 100 ในปแรก 

 1.9 คณะกรรมการวิชาการประชุมหารือรวมกับผูรับผิดชอบวิชา แหลงฝกภาคปฏิบัติ เพื่อวางแผน

ปรับแผนจัดการศึกษารองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา และแผนปฏิบัติการ

สำหรับรายวิชาการฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยสถานการณจำลอง เสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ และ

คณะกรรมการประจำคณะ   

 1.10 ผูรับผิดชอบวิชาสรางความเขาใจแกนักศึกษาและเตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยน

สถานการณรวมกับแหลงฝกปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปองกันความเสี่ยงทั้งการเกิดการติดเช้ือหรือการเปลี่ยน
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รูปแบบการฝกปฏิบัติการพยาบาล ดูแลนักศึกษาระหวางการฝกปฏิบัติตามอตัราสวนที่โรงพยาบาลกำหนดเพื่อ

ปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางกำกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาภายใตแนวทางการควบคุมโรคและความ

เสี่ยงของแหลงฝกปฏิบัติอยางเครงครัด  

 1.11 คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติการจัดซื้ออุปกรณปองกันการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนาเพื่อสนับสนุนการในการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยนิเทศและการฝกปฏิบัติของนักศึกษา 

 1.12 คณะกรรมการบริหารคณะช้ีแจงคณาจารยในกระบวนการวางแผนการทำผลงานทางวิชาการใน

ระยะยาว เพื่อใหพัฒนาผลงานไดตอเน่ืองและกำกับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาอาจารยรายบุคคล โดย

จัดสรรจำนวนช่ัวโมงสอนใหอาจารยที่มผีลงานเพียงพอที่จะขอตำแหนงวิชาการ จัดสรรภาระงานใหเอื้อตอการ

พัฒนาผลงานวิชาการ จัดต้ังอนุกรรมการพัฒนาตำแหนงที่สูงข้ึนและตำแหนงวิชาการ ในการวางแผนกำหนด

ทิศทาง แนวทาง กำหนดแผนการฝกอบรมระยะสั้น/ยาว และอื่นๆที่สนับสนุนในการกาวสูตำแหนงทีสู่งข้ึนและ

ตำแหนงวิชาการของอาจารย  

 1.13 คณะกรรมการบริหารคณะประสานงานความรวมมือกับแหลงฝกภาคปฏิบัติในการจัดทำการ

ปฏิบัติการพยาบาล และจัดทำกิจกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการของศูนยฝกอบรมความเปนเลิศทางการ

พยาบาล 

 1.14 คณะกรรมการบริหารคณะประสานงานหนวยกำหนดตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยใน

การใหคำแนะนำและที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานเพือ่ขอตำแหนงทางวิชาการ การใหคำปรึกษาหลักเกณฑการ

ขอตำแหนงวิชาการมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงและมีเกณฑที่สูงข้ึน 

 1.15 คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวโดยการจัดทำโครงการ

ใหทุนการศึกษาตอกับนักศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาเปนอาจารย จัดทำประกาศรับสมัครตอเน่ืองตลอดป

การศึกษา จัดโครงการสรางเครือขายทางวิชาการกับแหลงฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มอาจารยพี่เลี้ยงและเพิ่มโอกาสใน

การเปนอาจารย  

 1.16 คณะฯจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรสนับสนุนใหอาจารยที่อยูในระบบสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและธำรงไวซึ่งอาจารยโดยจัดกิจกรรมเพิ่มระดับความสุขในการทำงาน วัฒนธรรม

ปนโตเด่ียวกัน ยกยองเชิดชู ประกาศรางวัล แสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ  

 1.17 มหาวิทยาลัยจัดสรรสวัสดิการดูแลสขุภาพ สวัสดิการการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการหลังเกษียณอายุงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน   

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 2.1 นักศึกษาบางสวนขาดความตระหนักตอการปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดกับผูใชบริการ บาง

คนเรงรบีปฏิบัติพยาบาลใหทันเวลาหรือการมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่จำกัด จนทำใหเกิดการไม

ปฏิบัติตามแนวทางบริหารความเสี่ยงอยางเพียงพอหรือเหมาะสม  

 2.2 อาจารย เจาหนาที่ ยังขาดความเขาใจวิธีวิเคราะห ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงไมเพียงพอ  
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 2.3 คณะยังสรางระบบสื่อสารไมทั่วถึงเพื่อใหทราบแนวทางการแกไขความเสี่ยงที่พบจากการฝก

ปฏิบัติงานของนักศึกษา  

 2.4 จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการไมครบตามเปาหมายที่กำหนด 

 2.5 กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไมสามารถพัฒนาเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหใหนักศึกษา

อยางเพียงพอ โดยการสรางโจทย/ขอคำถามไมทันสมัยตอสถานการณสังคม สุขภาพและการพยาบาล 

 2.6 สมรรถนะและทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาในการทำโจทยขอสอบสถานการณยังไม

เพียงพอ   

 2.7 นักศึกษาไมสามารถเขาฝกไดตามแผนในบางรายวิชา ขาดการฝกปฏิบัติในบางกรณีเน่ืองจาก

ขอจำกัดขอโรงพยาบาลทำใหตองใชแผนปฏิบัติการสำหรับรายวิชาการฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยสถานการณ

จำลอง 

 2.8 นักศึกษาอาจไมสำเร็จการศึกษาตามแผนจัดการศึกษาหากเกิดสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาในครั้งที่สอง  

 2.9 การบริหารตนเองในการพัฒนาขอตำแหนงวิชาการของอาจารยไมเปนไปตามแผนพัฒนาอาจารย

รายบุคคลและแผนบริหารบุคคลของคณะ 

 2.10 จำนวนอาจารยที่มีผลงานเพียงพอที่จะขอตำแหนงวิชาการตามเกณฑไมเปนไปตามเปาหมาย 

อาจารยสวนใหญขาดประสบการณการตีพิมพเผยแพรระดับชาติ/นานาชาติ ขาดการวางแผนบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการวิจัยอยางเปนระบบขาดการวางแผนสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการวิจัย การบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยางเปนระบบ 

 2.11 การขอทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยไมเปนไปตามเปาเน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการขอ

ขอเสนอโครงการเชิงบูรณาการศาสตรสงผลกระทบใหคณะไมไดรับการจัดสรรทุน 

 2.12 สาเหตุการลาออกของอาจารยเกิดจากปจจัยดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเจ็บปวย การ

ยายครอบครัว ความกดดันทางสังคมที่อาจารย อัตราคาจางที่ตางกัน สงผลใหอาจารยลาออกและเกษียณปละ 

5-6 คน 

 2.13 การเปดรับสมัครอาจารยบางสาขาไมมีผูสมัคร และผูสมัครมี คุณสมบัติไมครบไมผาน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 

 2.14 หลายสถาบันเปดคณะพยาบาลศาสตรและขยายการรับนักศึกษาสงผลเกิดความขาดแคลน

อาจารยพยาบาลในภาพรวมของประเทศ 

 2.15 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเปดรับอาจารยที่มีคุณภาพ โดยไมรับอาจารยเกษียณอายุ 

 2.16 อาจารยไมสามารถบรหิารจัดการพัฒนาตนเองตามระเบียบการตอสัญญาจางในระยะที่ ๔ สงผล

ใหไมสามารถเขาสูตำแหนงวิชาการ   
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3. กิจกรรมการควบคุม 

 3.1 ผูรับผิดชอบบริหารหลักสูตรระบุแนวทางบริหารความเสี่ยง “การปองกันการปฏิบัติพยาบาล

ผิดพลาดตอผูใชบริการ” ใน มคอ.4 และวางระบบการปฐมนิเทศนักศึกษาทุกรายวิชากอนข้ึนฝกภาคปฏิบัติให

ไดรับความรูจากหนวยงาน IC ของโรงพยาบาล 

 3.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อปองกันการปฏิบัติ

พยาบาลผิดพลาดตอผูใชบริการใหเปนปจจุบัน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดการความรูการปองกันการ

ปฏิบัติพยาบาลผิดพลาดตอผูใชบริการปละ 1 ครั้ง และกำกับติดตามผลบริหารความเสี่ยงภาคการศึกษาละ 1

ครั้ง 

 3.3 คณะกรรมการรายวิชากำหนดเน้ือหารายวิชาตาม test-blue print ของสภาการพยาบาล จัดทำ

คลังขอสอบใหนักศึกษาฝกฝนดวยตนเองโดยจัดทำขอสอบออนไลน 

 3.4 คณะกรรมการวิชาการวางจัดอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเปนไปตามเกณฑที่สภาการพยาบาล

กำหนด 

 3.5 คณะกรรมการวิชาการเพิ่มกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของขอสอบโดยจัดประชุมวิพากษ

ขอสอบจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกกอนการจัดสอบแตละครั้ง เพื่อใหไดขอสอบที่มีคุณภาพในการวัดประเมินผล

นักศึกษา มอบหมายใหผูรับผิดชอบรายวิชานำผลวิเคราะหขอสอบคืนแกอาจารย ผูออกขอสอบ เพื่อพัฒนา

ขอสอบใหมีคุณภาพตอไป และพัฒนาจัดทำเปนคลังขอสอบที่มีคุณภาพที่ดีตอไป 

 3.6 คณะกรรมการวิชาการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงพรอมจัดทำข้ันตอนการปฏิบัติงานการปรับแผนจัดการศึกษารองรับสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา และแผนปฏิบัติการสำหรับรายวิชาการฝกปฏิบัติการพยาบาลโดย

สถานการณจำลอง 

 3.7 ผูรับผิดชอบวิชาแจงแนวทางบริหารความเสี่ยง “การฝกปฏิบัติในสถานการณการแพรระบาดเช้ือ

แกนักศึกษาเปนระยะและประสานงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารวมกับฝายการพยาบาลของ

โรงพยาบาล 

 3.8 ผูรับผิดชอบวิชาเตรียมความพรอมโดยการจัดทำกรณีศึกษาและเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการ

ทางการพยาบาลใหเปนหอผูปวยเสมือนจริง 

 3.9 คณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดภาระงานเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย เกณฑของสภา

การพยาบาล และการพัฒนาเขาสูตำแหนงทางวิชาการ  

 3.10 คณะจัดต้ังอนุกรรมการพัฒนาตำแหนงที่สูงข้ึนและตำแหนงวิชาการ ในการวางแผนกำหนด

ทิศทาง แนวทาง กำหนดแผนการฝกอบรมระยะสั้น/ยาว และอื่นๆที่สนับสนุนในการกาวสูตำแหนงทีสู่งข้ึนและ

ตำแหนงวิชาการของอาจารย 

 3.11 คณะกรรมการบริหารคณะดำเนินการใหทุนสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรแบบเรงดวน การจัด

กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ จากโครงการ Publication สนับสนุนกิจกรรมใหอาจารย

พัฒนาตำแหนงวิชาการ มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเปนเวทีในการสงผลงานและนำเสนอผลงาน 
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 3.12 คณะจัดทำโครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศทางการพยาบาลเพื่อสงเสริมการพัฒนาผลงาน

วิชาการรวมกับแหลงฝกโดยมีการสนับสนุนกิจกรรมสงเสรมิการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ การพัฒนาโครง

รางานวิจัย การจัดทำตำราผลงานวิชาการรวมกัน  

 3.13 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตำแหนงวิชาการและการสงผลงานเพื่อตอ

สัญญาจางระยะที่ 4 เพื่อเปนการกระตุนในการพัฒนาตนเอง 

 3.14 คณะกรรมการบริหารคณะสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการจางพี่เลี้ยงในการสอนหาติดภารกิจ

ทางวิชาการ มีการวางระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารยใหไปอบรมวิชาการ สนับสนุนการ

จัดหารถในการเดินทางไปราชการ สนับสนุนทุนสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม การเอื้อเวลาในการ

ทำงานหากมีปญหาในการดูแลครอบครัวเมื่อเจ็บปวย มีนโยบายการประเมินผลลัพธและประสิทธิภาพของการ

ทำงานมากกวาเวลาหรือการทำงานในคณะ  สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานการจัดหองประชุม 

การจัดเตรียมเครื่องพิมพ การจัดซื้ออุปกรณการสอนที่ทันสมัยในการสอนแบบออนไลน 

 3.15 คณบดีพบคณาจารยมีการสรางวัฒนธรรมองคกร การช่ืนชมยินดีในวาระตางๆระหวาง

คณาจารย เจาหนาที่ สรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติเรียนดี พฤติกรรมดี มีคุณธรรมจริยธรรมในความเปนครู

เพื่อเขารวมโครงการใหทุนการศึกษาตอกับนักศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาเปนอาจารย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 4.1 รองคณบดีฝายวิชาการและคณะกรรมการวิชาการประชุมรวมกับแหลงฝกเพื่อกำหนดแนว

ทางการจัดการเมื่อเกิดปญหาจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาตอผูใชบริการ ประชุมรวมกับแหลงฝกกอนและ

หลังการฝกปฏิบัติภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 4.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำแบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงที่เกิด พรอมทั้ง

มีกระบวนการสอบสวนใหเปนไปตามข้ันตอน จัดทำรายงานผลบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานใหอาจารยในคณะทราบภาคการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

 4.3 ทีมบริหารเพิ่มชองทางติดตอทางโปรแกรมช่ือ Line สำหรับการแจงขอมูลหรือผลการดำเนินงาน

ในกลุมคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 4.4 คณะกรรมการวิชาการและผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมปรึกษาหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงผล

การเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา  

 4.5 คณาจารยแตละกลุมสาขาวิชาพบนักศึกษาทุกช้ันป เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหคำปรึกษาหรือแจง

ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงสรางความตระหนักและย้ำเตือนถึงความสำคัญของการเรียนการสอบ  

 4.6 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจัดใหอาจารยประจำช้ันและอาจารยที่ปรึกษากลุมยอย เพื่อให

ปรึกษาเรื่องการเรียนไดเสมอ 
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 4.7 คณะพยาบาลศาสตรปรับการสอนแบบออนไลนทุกรายวิชาภาคทฤษฎี มีการจัดหาสื่อวิดีโอแตละ

รายวิชาของคณะ มีการจัดซื้อวารสารออนไลน จัดซื้อหนังสือตำราออนไลนและเลมจริงเพื่อใหนักศึกษาเขาถึง

วิชาการที่ทันสมัย รวมถึงเพิ่มชองทางในการสื่อสารระหวางอาจารยและนักศึกษา โดยมีชองทางติดตอทาง

โปรแกรมช่ือ Line สำหรับการแจงขอมูลหรือผลการดำเนินงานในกลุมนักศึกษากับคณาจารย 

 4.8 คณะกรรมการวิชาการมอบหมายผูรับผิดชอบวิชาแสวงหาขอมูลและประสานงานแหลงฝกพรอม

ตัดสินใจยุติการเขาฝกหากเกิดสถานการณความเสี่ยง และประกาศนำใชแผนเตรียมความพรอมปรับเปลี่ยน

และแกไขสถานการณใหเปนไปตามข้ันตอนตามแผน และเตรียมความพรอมในการสอนแบบออนไลน  

 4.9 คณะกรรมการวิชาการประชุมรวมกับแหลงฝกเพื่อจัดการเมื่อเกิดปญหาจากการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาและรายงานตอผูบริหารทันที 

 4.10 คณะกรรมการวิชาการประชุมรวมกับแหลงฝกกอนและหลังการฝกปฏิบัติภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง เพื่อทบทวนความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและเพิ่มแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ  

 4.11 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯกำกับติดตามและรายงานผลบริหารความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานใหอาจารยในคณะทราบ

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 4.12 คณะจัดใหมีชองทางติดตอทางโปรแกรมช่ือ Line สำหรับการแจงขอมูลหรือผลการดำเนินงาน

ในกลุมคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 4.13 คณะกรรมการวิชาการจัดซื้อวารสารออนไลน หนังสือ ตำรา ออนไลนที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาตนเองในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 

 4.14 คณะฯมีชองทางติดตอทางโปรแกรมช่ือ Line สำหรับการแจงขอมูลหรือผลการดำเนินงานใน

กลุมคณาจารยคณะพยาบาลศาสตรและแหลงฝกภาคปฏิบัติ 

 4.15 วันสถาปนาคณะมีการมอบรางวัลอาจารยดีเดนดานการวิจัยทางการพยาบาล ประจำทุกป 

 4.16 ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครอาจารยทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร 

โดยระบุคุณสมบัติและเกณฑตาง ๆ ในการรับสมัครชัดเจน 

 4.17 จัดเวทีคณบดีพบคณาจารยประจำเดือน คณบดีพบนักศึกษาประจาภาคเรียน 

 4.18 จัดทำสื่อประชาสัมพันธคณะ จัดทำวีโอเผยแพรผลการทำงานของคณะ จัดทำรายงานประจำป 

เปดบานโดยใหนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯนำรองในการเย่ียมชมเพื่อเปนการเปดรับสมัครนักเรียนทุนในโครงการ

ใหทุนการศึกษาตอกับนักศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาเปนอาจารย 

 

5. การติดตามประเมินผล 

 5.1 ผูรับผิดชอบบริหารหลักสตูรกำกับติดตามการรายงานผลการบรหิารความเสี่ยงใน มคอ.6 รายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล  

 5.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาติดตามและวิเคราะหการแกไขความผิดพลาดที่เกิดจาก

การปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานในแผนบริหารความเสี่ยง 
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 5.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงในการประสานงานรวมกับฝายการพยาบาลของแหลงฝก

ภาคปฏิบัติเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงในปการศึกษาตอไป 

 5.4 คณะกรรมการบริหารรายวิชาจัดประชุมกำกบัติดตามผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา ภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลตอคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะตอไป 

 5.5 คณะกรรมการวิชาการ ติดตามผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาตอไป 

 5.6 คณะกรรมการวิชาการจัดทำ Google form เพื่อใหอาจารยผูสอน ผูรับผิดชอบวิชา ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร นักศึกษา รวมประเมินกระบวนการสอน ประเมินกิจกรรมของหลักสูตร และประเมินระบบ

สารสนเทศในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อใหมีสมรรถนะที่พึงประสงค 

 5.7 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทำรายงานผลบริหารความเสี่ยงการฝกปฏิบัติการพยาบาล มคอ.6  

 5.8 คณะกรรมการวิชาการติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และแผนปฏิบัติการสำหรับรายวิชาการฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยสถานการณจำลอง พรอม

รายงานใหสภาวิชาการและสภาการพยาบาลอนุมัติการปรับแผน 

 5.9 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ติดตามและวิเคราะหการแกไขความเสี่ยงที่เกิดจาก

การปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานในแผนบริหารความเสี่ยง 

 5.10 อนุกรรมการพัฒนาตำแหนงที่สูงข้ึนและตำแหนงวิชาการ รายงานผลการติดตามการพัฒนา

สมรรถนะของอาจารยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาเดือนละ ๑ ครั้ง และรายงานผลตอไปยังผูบริหารคณะฯ   

 5.11 อนุกรรมการพัฒนาตำแหนงที่สูงข้ึนและตำแหนงวิชาการ สรุปผลการดำเนินในรอบปที่ผานมา

และเสนอตอกรรมการบริหารคณะ 

5.12 คณะกรรมการบริหารคณะสัมภาษณผูที่มาสมัครในตำแหนงอาจารยและแจงผลของการ

ดำเนินงานแกผูบริหารและคณาจารย 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร 
         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตรแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะและมหาวิทยาลยั อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง  ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา คณะไดดำเนินงานดานการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ดาน คือ 

ความเสี่ยงดาน  การดำเนินงานดานการพัฒนานักศึกษา 2 ประเด็นความเสี่ยง   การดำเนินงานดานทรัพยากร

และบุคลากร 2 ประเด็นความเสี่ยง   ดานการดำเนินงานดานจัดการเรียนการสอน 1 ประเด็นความเสี่ยง  และ

ดานการบริหารจัดการที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกันดวยหลักธรรมาภิบาล 1 ประเด็นความเสี่ยงโดยคณะไดจัดทำ

ระบบและกลไกเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน  มีการระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู  แนวทางแกไข และผลการ

ดำเนินงาน  ซึ่งพบวาจากการกำหนดแนวทางแกไขเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูสงผลใหผลการดำเนินงาน

เปนไปตามเปาหมายทั้ง 4 ดาน 

              ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร ไดดำเนินการ

จัดระบบการควบคุมภายในโดยอางองิมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรบัหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง

กำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุม 5 หลักการ  การประเมิน

ความเสี่ยง 4 หลกัการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ  และการ

ติดตามประเมินผล 2 หลักการ  โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเน่ือง เมือ่พบปญหาหรืออปุสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพื่อลด

ความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
        จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะพยาบาล

ศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

        1.  มีข้ันตอนการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยาง

ละเอียดครอบคลุมพันธกิจหลักของคณะ มีการกำกับติดตามอยางใกลชิด มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหการ

บริหารงานของคณะมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปญหาผูรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ รวมกันแกไขปญหาเพื่อลด

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงาน 

        2.  ควรทบทวนความเสี่ยงที่เหลอือยูและแนวทางแกไขที่ไดกำหนดไวเปรียบเทียบกับผลการ

ดำเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งระบบและกลไกการควบคุมภายในที่จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายตาม

แผนจัดการความเสี่ยงใหลดลงหรือหมดไปจากการดำเนินพันธกิจของคณะ 

  3. ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเอง เกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ แตละหลักการของการควบ คุมภายในตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

 

 
 

 

  

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 

คณะพยาบาลศาสตร 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ไดเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภามหาวิทยาลัย ดวยความเอาใจใสใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนำความเห็นของ                

คณะกรรมการฯ ไปดำเนินการพัฒนาแกไข ซึ่งฝายบริหารไดมอบหมายใหหนวยงานรวมหารือวางแผนพัฒนา

ความเห็นดังกลาว และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ปรากฏดังน้ี 
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รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบนัท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 การประเมนิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1) สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นยุทธศาสตรที่บางตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย   

 1 

 

 ผศ.วริยา จันทรขำ 

รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

2) ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทั้ง

ที่มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา  ต่ำกวาเปาหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดประเมินผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่

อยูระหวางดำเนินการ 

 1 

 

 ผศ.วริยา จันทรขำ 

รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

3) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของคณะพยาบาล

ศาสตรที่สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการพัฒนาใหโดดเดนย่ิงข้ึน 

 

 1 
 

 ผศ.วริยา จันทรขำ 

รองคณบดีฝาย

บรหิาร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ

 พ
.ศ. 2563 

 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

คณะมีผลการดำเนินการดานประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณ

อยูในระดับที่ดีมาก สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ไดแก การประเมินผลความสำเร็จตามที่

กำหนดไวในวัตถุประสงคของโครงการ 

 

 1 
 

 ผศ.วริยา จันทรขำ 

รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของคณบดี  

ควรมีแผนพัฒนาเชิงรุกเพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนเขาสู

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ชัดเจน มีการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการ

สอน การวิจัย และการบริการวิชาการเขาดวยกัน ควรใหความสำคัญกับการแกปญหา

ความขัดแยงภายในคณะ ควรใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของคณะ เพื่อ

หนุนเสริมบุคลากรทำงานไดในระดับชาติ นานาชาติ สนับสนุนกรทำงานเปนทีมและ

ทำงานเพื่อสวนรวมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 4 

 

 
ไมสามารถ

ดำเนินการได 1 

กิจกรรม เน่ืองดวย

สถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือโรค

ไวรัสโคโรนา COVID 

19 

- ผศ.วริยา  

จันทรขำ 

ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย

บริหาร 

- อาจารยณัฐยา  

เชิงฉลาด ชูพรม  

รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา

และวิเทศสัมพันธ 
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) ดำเนินการตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยง  องคประกอบและหลักการของ

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะพยาบาล

ศาสตร ยังมีความเสี่ยงเหลืออยูในทุกดาน   

 1 

 

 ผศ.วริยา จันทรขำ 

รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

2) ควรทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่

ไมประสบความสำเร็จ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการ

ดำเนินงานตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 1 

 

 ผศ.วริยา จันทรขำ 

รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

3) ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตาม

องคประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังทุก

องคประกอบและทุกหลักการ เพื่อนำผลประเมินมาเปนขอมูลประกอบการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและภารกิจของคณะ

พยาบาลศาสตร 

 

 1 

 

ไมสามารถ

ดำเนินการได เน่ือง

ดวยสถานการณการ

แพรระบาดของเช้ือ

โรคไวรัสโคโรนา 

COVID 19 

ผศ.วริยา จันทรขำ 

รองคณบดีฝาย

บรหิาร 



 

370 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะพยาบาลศาสตรตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตรไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานในตำแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตรที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ     

พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

คณะพยาบาลศาสตรไดดำเนินแผนการพัฒนา ปรับปรุง และติดตามตัวช้ีวัดเปนระยะทุกไตร

มาส โดยมีรองคณบดีฝายบริหารเปนผูกำกับดูแล ซึ่งทางคณะไดดำเนินการจัดกิจกรรมคณบดีพบคณาจารย 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และกำกับติดตามการดำเนินงานทุกไตรมาสทุกโครงการฯ โดยการจัด

กิจกรรมดังกลาวมีจุดประสงคเพื่อระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ทบทวนระบบและกลไกการกำกับติดตาม

การดำเนินงานตามตัวช้ีวัด มีการใหนำเสนอความกาวหนาเพื่อชวยกันพัฒนาใหการดำเนินงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิ

ตามเปาหมาย ทบทวนโครงการและปรับแผนการดำเนินกิจกรรมใหสอดรับกับสถานการณในปจจุบัน 

วิเคราะหผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด กำหนดเปาหมายตัวช้ีวัดใหมีผลการดำเนินงานสูงกวาผลการ

ดำเนินการในปที่ผานมา โดยผานความคิดเห็นและการประเมินผลของคณะกรรมการบริหารคณะ 

  สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

  คณะพยาบาลศาสตรมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยูในระดับที่ดีมาก แตทางคณะยังคงใหความสำคัญในการบริหารจัดการการ

ใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ำเสมอ โดยการจัดกิจกรรมคณบดีพบคณาจารย ประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินการโครงการตางๆภายในคณะ แบะใชวิธีการการ

ประเมินเชิงคุณภาพ เปนเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานรวมกัน 

 สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  

1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะพยาบาลศาสตรดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาเชิงรุก เพื่อให

เกิดการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่สอดรับกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยการจัดทำเปน LQ (Longevity Quotient) คือ การมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดี ปองกันการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใหการดูแลทั้ งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย และดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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  2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะพยาบาลศาสตรรับผิดชอบดูแลในเรื่องการสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร โดยการสรางความรัก ความสามัคคีภายในคณะ เพื่อลดปญหาความขัดแยงภายใน เชน การ

จัดโครงการวัฒนธรรมองคกรปนโตเดียวกัน ซึ่งอาจารยทุกคนจะมีสวนรวมในการรับประทานอาหารรวมกัน    

มีการแลกเปลี่ยนของขวัญวันเกิด พรอมทั้งมีการปรับโครงสรางทางกายภาพของหองพักคณาจารยและ

เจาหนาที่ เพื่อใหเกิดการสื่อสารในองคกรรวมกันมากข้ึน  

 3. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ รับผิดชอบดูแลในเรื่องการพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

สำหรับอาจารยและเจาหนาที่  มีการมอบหมายใหทำงานรวมกับอาจารยชาวตางชาติที่สังกัดภายในคณะ เพื่อ

สนับสนุนการทำงานเปนทีมและเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานภาษามากย่ิงข้ึน 

  สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 คณะพยาบาลศาสตรดำเนินการประเมินความเสี่ยง และดำเนินกิจกรรมเพื่อปองกันความ

เสี่ยงเปนระยะ โดยบูรณาการเขากับงานประจำและประเมินผล จึงทำใหเห็นความเสี่ยง และทำใหมีการเฝา

ระวังและปองกันความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ซึ่งเปนความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมได ทางคณะจึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมการปรับ

แผนการเรียนการสอนในมาตรการสำหรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของคณะพยาบาลศาสตร รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทายเพื่อการพัฒนา แกไข 

ปรับปรุงและตอยอดในทุกสวนของการประเมิน (สวนที่ 1 - 5) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาล

ศาสตรไดดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาวอยางเปนระบบ อาทิ มีแผนการ

พัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกำหนดผูรับผิดชอบ และมีการ

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะ

เปนการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตรใหดีข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำให

วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

 สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให
การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของคณะพยาบาลศาสตร  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ได 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 การแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ             

คณะพยาบาลศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคาคะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะพยาบาลศาสตร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีคณะ

พยาบาลศาสตรไดรับมอบหมาย 

(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)  พิจารณารอยละของตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย เทียบกับรอยละ 100  
 

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ

ดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

100 (100/100) x 35.00 35.00 5.00 ดมีาก 

 

2. จากสวนท่ี 2 (1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม                                              

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาความสัมพันธของปริมาณตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย 

(เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวม   

ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณที่ไดปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณได

เหมาะสม 

 

รอยละของตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

รอยละของงบประมาณ 

ท่ีใชจายโดยรวม 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

100 96.51 10.00 5.00 ดมีาก 

        

จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 11.22 (11.22/21.74) x 2.5 1.29 

2 49.60 54.19 (54.19/49.60) x 2.5 2.50 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

3 74.05 81.68 (81.68/74.05) x 2.5 2.50 

4 94.58 96.51 (96.51/94.58) x 2.5 2.50 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 8.79 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ 4.40 ไดระดับดี 

จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

30 26 86.67 (86.67/100) x 10 8.67 4.33 ดี 

 

สวนท่ี 2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมนิที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

           สวนท่ี 2(1) สวนท่ี 2(2) สวนท่ี 2(3) 
รวม (1)+(2)+(3) 

(เต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

10.00 8.79 8.67 27.46 (27.46/30) x 5 4.58 ดมีาก 

 

  3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 

คณะพยาบาลศาสตร 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.36 (4.36/5) x 20 17.40 ดี 
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 4. จากสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

8.00 (8.00/10) x 5 4.00 ดี 

 

  5. จากสวนท่ี 5 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

4.00 (4.00/5) x 5 4.00 ดี 

 

 

แลวรวมคะแนนจาก ขอ 1 – 5 คำนวณเทียบกับคะแนนรวม 100 คะแนน ไดเปนคาคะแนน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 

หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 1 ผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตรตาม

แผนยุทธศาสตรฯ ที่ไดรบัมอบหมาย  

(เต็ม 35 คะแนน) 

35.00 5.00 ดีมาก 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

27.46 4.58 ดีมาก 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของคณบดี (เต็ม 20 คะแนน) 

17.40 4.36 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(เต็ม 10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 
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หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เต็ม 5 คะแนน) 

4.00 4.00 ดี 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 91.86 4.59 ดีมาก 

 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 

ไดคะแนนรวม 91.86  คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.59  คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ กลไกและวิธีการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร ภายใตสถานการณที่เปนปญหา อุปสรรค ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของ

คณะไมเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน หรือ

ปรบัโครงการ/ กิจกรรมใหรวดเร็วทันการมากข้ึน 

 2. ควรใหความสำคัญในยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการ

พัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน” และยุทธศาสตรที่ 3 “ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน” ดวยการจัดสรร

งบประมาณไปดำเนินการใหมากข้ึน เพื่อใหเปนไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 3. ควรใหความสำคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการเขาดวยกันใหมากข้ึน 

 4. ควรใหความสำคัญกับการแกปญหาความขัดแยงที่อาจมีในคณะอยางเปนรปูธรรม โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล เชน การจัดกจิกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆในคณะ การจัด

กิจกรรมเสริมสรางความเขาใจ ความรักสามัคคีของบุคลากรในคณะใหมากข้ึน เปนตน 

    5. ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับคณะ กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยในแตละองคประกอบ แต

ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปน

รูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่3 
ประเมินผลการดาํเนนิงานของสํานกัและสถาบนั 
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