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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

ต่อต้านการรับสินบน และส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. เสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม 
ความโปร่งใส่และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากรทุก
ระดับ มีการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบ
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง 

 1. การเข้าร่วม
กิจกรรมประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2. กิจกรรมแสดง
เจตจ านงสุจริต/
ประกาศนโยบาย No 
gift policy ของคณบดี 
3. กิจกรรมให้ความรู้
การจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อนด าเนินการ 

  

-ไม่มี - 
 

 

 

-ไม่มี - 
 

 

 

 

- ไม่มี - 
  

-ไม่มี - 
 

 

 

-ไม่มี - 
 

 

 

 

- ไม่มี - 
 

 

ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

 

 

ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

 

 

 

ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

  

1. การประกาศแจ้งให้
บุคลากรเข้าร่วมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทุก ๆ คน 

2. คณบดี ประกาศเจตจ านง
สุจริต/ประกาศนโยบาย No 

gift policy 

3. คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างทุกคนได้รับทราบกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างก่อนด าเนินการ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  1. เผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรภายคณะรับทราบและจัดให้มี
ช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะ 

2. เพ่ิมช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/
แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสเมื่อ
พบว่ากระบวนการงบประมาณหรือมี
การใช้จ่ายงบประมาณที่ส่อถึงทุจริต  

1.รายงานสรุปการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือนให้กับที่
ประชุมประจ าคณะ 

และเผยแพร่ให้
บุคลากรทราบ 

2. รายงานพัสดุราย
เดือนและประจ าปี 
3.การตรวจนับวัสดุ
ประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง  

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

1. คณะกรรมการประจ า
คณะทุกคนได้รับทราบและมี
ส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นราย
เดือน 

2. มีการสุ่มตรวจนับพัสดุ 2 
ครั้ง ท าให้มีการเบิกจ่ายพัสดุ
ถูกต้อง ไม่พบการเบิกจ่ายที่
ผิดพลาด 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 

 

หัวหน้า
ส านักงานคณะ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

  1. คณบดีและทีมบริหารได้ก าหนด
แนวทางในการผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายใน
อย่างเป็นธรรม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน 

1.โครงการสัมมนาเพ่ือ
การพัฒนาคณะสหเวช
ศาสตร์ (กิจกรรมรับฟัง
การวิพากษ์เรื่องการ
แนวปฏิบัติส าหรับการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนและการ

-ไม่มี - -ไม่มี - 24 มี.ค. 
2565 

บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส าหรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและการค านวณ
ภาระงาน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ค านวณภาระงาน 
คณะสหเวชศาสตร์) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

  คณะได้แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ
ใช้หรือยืมไปใช้ปฏิบัติงานให้ทราบอย่าง
ทั่วถึงและก ากับดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของคณะอย่างสม ่าเสมอ 

1. จัดให้มีแนว
ปฏิบัติการขอยืมใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ และแจ้ง
แนวปฏิบัติแก่บุคลากร
ในการประชุมสาขาวิชา
และประชาสัมพันธ์
ในเว็ปไซต์ของคณะสห
เวชศาสตร์ 

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

1. บุคลากรได้รับทราบแนว
ปฏิบัติในการขอยืมวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ประจ าคณะ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  1. การแสดงเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

2 การสร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต 

1. กิจกรรมการแสดง
เจตจ านงสุจริต/ 
ประกาศนโยบาย No 

gift policy ของคณบดี
และบุคลากร 

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

ประกาศการแสดงเจตจ านง
สุจริต/ ประกาศนโยบาย No 

gift policy ของคณบดีและ
บุคลากร 

คณบดี 
ผู้บริหารคณะ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด าเนินงานบริหารงานการมีส่วนร่วมและค านึงถึงประโยชน์ 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่
ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

  

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่า
เทียม และจัดให้มีช่องทางการ
ประเมินความพึงพอใจในการรับ
บริการหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการให้
บริหารหรือการปฏิบัติงานนั้น 

การให้ข้อมูลสะท้อน
กลับกับผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 
 

-ไม่มี - -ไม่มี - ก.ย. 65 1. การด าเนินการให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคน ผ่านระบบการ
ประเมินของกองการ
เจ้าหน้าที่ 

2. บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการสะท้อนผลการ
ประเมินเป็นรายบุคคลโดย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 

หัวหน้า
ส านักงานคณะ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่
ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

  

การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน และจัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน 

1. จัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ผลสรุป
การด าเนินโครงการ
ผ่านเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาและ
ของคณะสหเวชศาสตร์
เพ่ือให้เข้าประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
ง่ายและตลอดเวลา 
นอกจากนี้ยังจัดท าข่าว
ผลการด าเนินโครงการ
ผ่านทางเพจของคณะสห
เวชศาสตร์ เพจกิจการ
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
มพ. และในกลุ่มไลน์
เพ่ือให้นิสิตปัจจุบันและ

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

มีการจัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของคณะ  

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่
ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 

2. มีช่องทางการสื่อสาร
จากผู้บริหารถึงบุคลากร 
และจากผู้บริหารถึงนิสิต
ในระบบไลน์ โดยเน้น
การสื่อสารรวดเร็วฉับไว 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

  

การจัดให้มีช่องทางการประเมิน
ความพึงพอใจในการรับบริการหรือ
การปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ
หรือการปฏิบัติงานนั้น 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2565 

50,900 50,900 ก.ค. 65 ด้านการจัดการเรียนการ
สอน                         

1.ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-

QA ของหลักสูตร วท.บ.
(เทคนิคการแพทย์) และ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่
ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กายภาพบ าบัดบัณฑิต 
(กภ.บ.) ปีการศึกษา 2563 
คะแนนภาพรวม เท่ากับ 3                       

2. การประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตต่อ
หลักสูตร วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์) เท่ากับ 3.81 
และหลักสูตร กภ.บ. เท่ากับ 
3.52 ซึ่งอยู่ในระดับดี                     

3. การประเมินรายวิชาใน
ภาพรวมของนิสิตทุกชั้นปีต่อ
หล วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์) เท่ากับ 4.15 
หลักสูตร กภ.บ. เท่ากับ 
4.03 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก                
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่
ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. การประเมินอาจารย์
ผู้สอน (ภาพรวม) ของนิสิต 
ทุกชั้นปี  ต่อหลั วท.บ.
(เทคนิคการแพทย์) เท่ากับ 
4.34 และหลักสูตร กภ.บ. 
เท่ากับ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับ
ดีมาก    

5. การประเมินระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อหน่วยงานสนับสนุน 
(ส านักงานคณะสหเวช
ศาสตร์) เท่ากับ 3.79 อยู่ใน
ระดับดี                                    

6.การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารและ
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่
ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การประชาสัมพันธ์ของ
คณะฯ เท่ากับ 3.72   

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในการปราบรามทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   ปรับปรุงสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1.ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือมาตรการ 

สื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจกับ
บุคลากรภายใน
ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ เช่น 

การจัดประชุม
บนเวบไซต์ 
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของ
หน่วยงานเป็นต้น  

 

 

  

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

การจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะผ่านช่องทางออนไลน์ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

  1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต การประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานและประกาศ
นโยบาย No gift policy ของ
ผู้บริหาร เพื่อป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

2. มีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันทุจริต มี
การก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการ 

1. กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2. การก ากับ
ติดตามผลการ
ด าเนินตาม
มาตรการป้องกัน
การทุจริต 

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

ผลการประเมินของคณะได้ระดับ C นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
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ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค 

ไม่มี 

 


