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บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน  ได้รับการแต่งตั้งโดย          

สภาสถาบัน เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบัน และมีการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตาม
ข้อบังคับสถาบันว่าด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน โดยใช้
หลักการดัดแปลงมาจากแนวทางของ Balanced Scorecard (BSC) ร่วมกับการพิจารณาปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาสถาบันในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานว่า บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดหรือไม่ โดยพิจารณาร้อยละ
ความส าเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายของสถาบัน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่ก าหนดไว้  
ทุกรายไตรมาส   

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่า สถาบันมียุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดหลักตามแผนพัฒนา 4 ปีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2563 ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78 และมีตัวชี้วัดย่อยตาม
แผนพัฒนา 4 ทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 36 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย 
จ านวน 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78 โดยยุทธศาสตร์ที่ตัวชี้วัดหลักบรรลุค่าเป้าหมายมากที่สุด คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ   ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
องค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 และยุทธศาสตร์ที่ตัวชี้วัดหลักไม่บรรลุค่าเป้าหมายคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม 

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1 – 4) จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายรวม 
97,420,747.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.12 ของงบประมาณจัดสรร โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.98 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 
14.85 

จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังกล่าว ทั้งด้านมิตกิาร
บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและการบริหารงบประมาณ  คณะกรรมการสามารถระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
ของสถาบัน และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบันได้ดังนี้  

จุดเด่นของสถาบัน ผลการด าเนินงานของสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
ทั้งความสมบูรณ์ของข้อมูลในการรายงาน และผลด าเนินงานที่ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจาก
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ไปด าเนินการ จนเกิดผล
ส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและเป็นจุดเด่นของสถาบัน ดังนี้  1) ด้านคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบัน
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ยังคงรักษาคุณภาพในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้อย่างต่อเนื่อง  2) สถาบันมีแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่
เ พ่ิมขึ้น 3) สถาบันมีผลงานวิจัยที่ตี พิมพ์เผยแพร่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562   4) ด้าน
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันมี
กระบวนการด าเนินการพัฒนาในเรื่องนี้ และท าให้บุคลากรสถาบันสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษที่สถาบันก าหนดได้ร้อยละ 40  5) ด้านการแสวงหารายได้ ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันมีการ
เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ของการรับบริจาค ท าให้ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันมีรายได้เพ่ิมข้ึน (14.32 
ล้านบาท) สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผน  และ 6) สถาบันมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ITA) โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นปีที่สองของสถาบัน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ A คะแนน
ประเมิน 90.01 มีคะแนนสูงเป็นล าดับที่ 37 ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 83 แห่ง  โดยผลคะแนน
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 (88.86 คะแนน) 

จุดที่ควรพัฒนาของสถาบัน ได้แก่ 1) การทบทวนกลยุทธ์ของการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรมของสถาบันอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลงานนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  2) การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริการวิชาการ  3) การพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง clinic 
(Faculty Practice) 4) การส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Inter Professional Education 
และ 5) การใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบัน ได้แก่ 1) การปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานตาม
แผนและพันธกิจของสถาบันให้สอดคล้องตามสถานการณ์ประเทศและโลก  2) การพัฒนาและการประเมิน
คุณลักษณะ STIN ของผู้เรียน 3) การด าเนินงานในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 4) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


