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ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนำเสนอต:อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม: 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทยD มหาวิทยาลัยเชียงใหม: 

คร้ังท่ี 2 (รอบ 3 ปJ ในช:วงการบริหารงานต้ังแต:วันท่ี 1 กันยายน 2561 ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2564) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. สรุปแนวคิดในการบริหารส:วนงานสู:เปVาหมาย (Concept Paper) 

 คณะเทคนิคการแพทยdกำหนดนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรdโดยคำนึงถึงว ัตถุประสงคdของ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม3 ภายใตSพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม3 พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 7 และ มาตรา 8 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม3 ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) ปรับปรุง พ.ศ.2563 และปรัชญา 

วิสัยทัศนd พันธกิจ และวัตถุประสงคdของคณะฯ ดังนั้นแนวนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรdการบริหารคณะเทคนิค

การแพทยdจึงมุ3งเนSนการใชSจุดแข็งและโอกาสใหSเกิดประโยชนdเพื่อผลักดันใหSคณะฯ ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศนd

คือ เปoนสถาบันที่ “ช:วยเสริมสร*างชุมชนเข*มแข็ง มีความเปdนเลิศด*านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” 

ร3วมกับการแกSไขและลดจุดอ3อน หลีกเลี่ยง และ/หรือ หาวิธีบรรเทาอุปสรรค เพื่อใหSคณะฯ มีพื้นฐานสำหรับการ

ดำเนินภารกิจหลักดSานการผลิตบัณฑิตที่แข็งแกร3ง  กำหนดแนวนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรdการบริหารคณะ

เทคนิคการแพทยdในช3วงวาระ 4 ป\ (พ.ศ. 2561-2565) ใหSสอดคลSองกับยุทธศาสตรdการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม3

ฉบับที ่ 12 ที ่ไดSมีการปรับปรุงในป\ พ.ศ.2563 รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื ่อนเป7าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals-SDGs) โดยคณะฯ ไดSดำเนินงานภายใตSย ุทธศาสตรdตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 5 ดSานคือ 

 ยุทธศาสตรdท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะความเปoนพลเมืองโลก (SDG 4) 

 ยุทธศาสตรdท่ี 2 วิจัยท่ีเปoนเลิศและนวัตกรรม (SDG 3, 4, 9) 

 ยุทธศาสตรdท่ี 3 บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนdแก3สังคม (SDG 1, 11) 

 ยุทธศาสตรdท่ี 4 พ่ึงพาตนเองไดSอย3างย่ังยืน  

 ยุทธศาสตรdท่ี 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (SDG 17) 

 นอกจากน้ีการท่ีคณะเทคนิคการแพทยdเปoนคณะที่ผลิตบัณฑิตดSานวิทยาศาสตรdสุขภาพ จึงมีแผนที่จะ

ขับเคล่ือนคณะฯ ใหSสอดคลSองกับยุทธศาสตรdเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม3ดSานนวัตกรรมดSานอาหารและสุขภาพ 

และการดูแลผูSสูงอายุ (SDG 3) และเพื่อใหSการดำเนินงานในยุทธศาสตรdดังกล3าวเปoนไปอย3างมีประสิทธิภาพ มีการ

มอง คิด และบริหารองคdกรในเชิงระบบ คณะฯ จึงนำเกณฑdคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปoนเลิศ (EdPEx) 

มาเปoนกรอบในการดำเนินการและเปoนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ทำใหSในป\ พ.ศ.2563 คณะฯ ไดSปรับค3า

เป7าหมายของการบรรลุวิสัยทัศนd “คณะเทคนิคการแพทยD มหาวิทยาลัยเชียงใหม: ช:วยเสริมสร*างชุมชนเข*มแข็ง 

มีความเปdนเลิศด*านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” เพื่อใหSวัดและประเมินผลไดSอย3างเปoนรูปธรรมดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ค3าเป7าหมายของการบรรลุวิสัยทัศนd 

 

เปVาหมายการบรรลุวิสัยทัศนD Criterion 

ผลการ

ดำเนินงานปJ 

2563 

เปVาหมายปJ 

2565 

มีศูนยdสุขภาพชุมชนเชิงบูรณา-

การ เพ่ือส3งเสริมสุขภาวะ 

ป7องกันโรคและฟ��นฟูสภาพ 

อย3างนSอย 2 ชุมชน   

1. มีการก3อต้ังศูนยdฯ 

2. มีการอบรม อสม.และ care giver 

3. มีการสำรวจผูSมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน

เพ่ือมารับการบำบัดฟ��นฟูท่ีศูนยdฯ 

4. ศูนยdฯ สามารถดำเนินการใหSบริการ

ไดSดSวยตนเองโดยมีอาจารยdของ

คณะฯ เปoนท่ีปรึกษา   

โดยตSองมีการดำเนินงานครบตามเง่ือนไข

ท้ัง 4 ขSอขSางตSน 

1 ศูนยd 2 ศูนยd 

สรSางผลงานหรือนวัตกรรมจาก

การบูรณาการองคdความรูSดSาน

วิชาชีพ วิจัยและบริการวิชาการ 

ท่ีสามารถนำไปใชSในระดับสากล 

อย3างนSอย 6 ผลงาน 

1. ผลงานมีการจดทะเบียนทรัพยdสินทาง

ป]ญญาในต3างประเทศเปoนลายลักษณd

อักษร หรือ 

2. มีการถ3ายทอดเทคโนโลยีไปใชSงานใน

ต3างประเทศ หรือ 

3. มีการนำผลงานไปใชSในต3างประเทศ 

3 ผลงาน 6 ผลงาน 

จำนวนผลงานวิชาการใน

ฐานขSอมูลสากล (SCOPUS) 

และการอSางอิงผลงานวิชาการ 

(Citation) ต3ออาจารยdประจำ 

อยู3ใน 3 ลำดับแรกของสถาบัน

คู3เทียบ 5 สถาบัน (MU, KKU, 

HKPU, UKM, CMU) 

เปoนผลงานตีพิมพdในฐานขSอมูล SCOPUS    

เปoนการอSางอิงผลงานตีพิมพdในฐานขSอมูล

สากลยSอนหลัง 10 ป\   

ลำดับท่ี 2 

ลำดับท่ี 4 

3 ลำดับแรก 

3 ลำดับแรก 
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การนำกลยุทธDสู:การปฏิบัติ   

  ทีมบริหารจัดทำแผนปฏิบัติการใหSสอดคลSองกับเป7าหมายการบรรลุวิสัยทัศนd โดยทบทวนแผนกลยุทธd 

วิเคราะหd ปรับปรุงแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการหลักของส3วนกลางที่สอดคลSองและตอบสนองต3อวัตถุประสงคd

เชิงกลยุทธd กำหนดตัวชี้วัด และค3าเป7าหมาย นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ เพื่อใหS 

หัวหนSาภาควิชา ผูSอำนวยการศูนยdบริการฯ เลขานุการคณะฯ จัดทำแผนปฏิบัติการตามบริบทที่รับผิดชอบใหS

สอดคลSองและเสริมกับแผนปฏิบัติการท่ีส3วนกลางกำหนดผ3านกระบวนการสัมมนาภาควิชา/ศูนยdบริการฯ/สำนักงาน

คณะฯ จากน้ันนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ เพ่ือใหSขSอเสนอแนะเพ่ิมเติม นำขSอเสนอแนะท่ีไดS มา

ปรับปรุงและจัดทำเปoนแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณd และถ3ายทอดสู3ผูSปฏิบัติผ3านกระบวนการและกิจกรรมต3าง ๆ 

ดังนี้ 1) การประชุมชี้แจงในคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ 2) สื่อสารโดยตรงถึงบุคลากรทุกภาคส3วนผ3าน

กิจกรรม “ผู*บริหารสัญจรพบภาควิชาและหน:วยงาน” ป\ละ 2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่งเดือนตุลาคม ครั้งที่สองเดือน

เมษายน 3) การประชุมชี้แจงในคณะกรรมการดำเนินงานในแต3ละพันธกิจ รวมถึงคู3ความร3วมมือและผูSส3งมอบท่ี

สำคัญ และนำแผนปฏิบัติการประจำป\บันทึกในระบบ e-Office เพื่อใหSบุคลากรสืบคSนไดSตลอดเวลา มีความเขSาใจ

ตรงกันและปฏิบัติตามแผนไดSอย3างมีประสิทธิภาพ หลังจากเริ่มดำเนินการตามแผน คณะฯ มีการเก็บขSอมูลผลการ

ดำเนินงานในระบบฐานขSอมูล Office Management System (OMS) โดยมีผู Sรับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI Owner) 

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรายไตรมาส  เพื่อวิเคราะหd/ทบทวนผลการดำเนินงาน หรือพิจารณาปรับแผน 

ก3อนรายงานผลการดำเนินงานต3อคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ทุกไตรมาส  เมื่อครบรอบการปฏิบัติงาน 

12 เดือน คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ วิเคราะหdผลการปฏิบัติงานร3วมกับสถานการณdป]จจุบัน และนำผลการ

วิเคราะหdไปปรับปรุงและพัฒนาแผลกลยุทธd และแผนปฏิบัติการในรอบป\ถัดไป ในกรณีมีสถานการณdบังคับและมี

เหตุจำเปoนตSองปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ มีกระบวนการปรับแผนเปoน 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) ประชุมทีมบริหารเพ่ือ

วิเคราะหdสถานการณdและร3วมกันหาวิธีแกSไข 2) มอบหมายใหSผูSบริหารที่รับผิดชอบดSานนั้น ๆ จัดทำแผนปฏิบัติการ

เพื่อเสนอแนวทางการแกSไขสถานการณd 3) ประชุมทีมบริหารเพื่อพิจารณาใหSความเห็นชอบตามแผนใหม3 4) จัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรตามความจำเปoนของสถานการณd 5) นำแผนปฏิบัติการที่ปรับเปลี่ยนไปดำเนินการและ

สื่อสารไปยังผูSที่มีส3วนเกี่ยวขSอง 6) ทีมบริหารติดตามประเมินผลและรายงานต3อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ประจำคณะฯ  
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2. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนำเสนอต:อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ป( 6 เดือนหลัง) 

วิสัยทัศนD:  คณะเทคนิคการแพทยd มหาวิทยาลัยเชียงใหม3 ช3วยเสริมสรSางชุมชนเขSมแข็ง มีความเปoนเลิศดSาน

 วิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล 

พันธกิจ:    คณะเทคนิคการแพทยdปฏิบัติตามพันธกิจของการก3อต้ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม3และคณะฯ ดังน้ี 

1.  ผลิตบัญฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทยd กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด และบุคลากร

ระดับอื ่นที ่เกี ่ยวขSองกับวิชาชีพตามความตSองการของสังคม ที ่มีความรู Sความชำนาญ มีความ

กระตือรือลSนในการแสวงหาความรูSความกSาวหนSาทางวิทยาการ สามารถนำไปประยุกตdใชSไดSอย3างมี

คุณภาพ เปoนผูSที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธd สามารถ

ปฏิบัติงานร3วมกับผูSอ่ืนไดSเปoนอย3างดี 

2. ทำการวิจัยคSนควSาองคdความรูSใหม3ทางดSานวิทยาศาสตรdสุขภาพ เพื่อนำไปพัฒนาวิชาชีพใหSมีความ

ทันสมัย เปoนสากล และเปoนประโยชนdต3อสังคมโดยรวม 

3. ใหSบริการวิชาการแก3สังคมทั่วไป เนSนชุมชนในชนบทภาคเหนือที่ห3างไกลความเจริญและตSองการความ

ช3วยเหลือ ในส3วนที่เกี่ยวขSองกับสาขาวิชาชีพของคณะฯ รวมทั้งการใหSคำปรึกษา และฝ�กอบรมทาง

วิชาการแก3บุคลากรท่ีเก่ียวขSอง 

4. ทำนุบำรุงและธำรงไวSซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณdของทSองถ่ิน และประเทศไทย 

5. ร3วมมือกับสถาบัน หน3วยงาน และองคdกรต3าง ๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

6. ส3งเสริมพัฒนาความสามารถของบุคลากร และบริหารทรัพยากรของคณะฯ ใหSเกิดประโยชนdสูงสุด 

 

ผลการดำเนินงานในป\งบประมาณ 2563 และ 2564 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนำเสนอต3อมหาวิทยาลัยป\งบประมาณ 2563 และ 2564 

(ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564) 

 

ยุทธศาสตร*/ตัวชี้วัด 
ป8 2563 ป8 2564 หมายเหต ุ

แผน ผล รAอยละ

ความสำเร็จ 

แผน ผล รAอยละ

ความสำเร็จ 

 

ยุทธศาสตร*เชิงรุก: นวัตกรรมด:านอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู:สูงอาย ุ

1.1 จำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม/งาน

สร5างสรรค7ด5านสุขภาพหรือการดูแล

ผู5สูงอายุ ที่นำไปใช5ประโยชน7สำหรับ

ชุมชน สังคม 

25 25 100 27 40 100  

1.2 จำนวนงานบริการด5านการแพทย7

แมQนยำ 

4 
(นับสะสม) 

5 100 5 
(นับสะสม) 

6 100  

ยุทธศาสตร*ตามพันธกิจ: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเปMนพลเมืองโลก  

2.1 ร5อยละของนักศึกษาสอบผQานใบ

ประกอบวิชาชีพ 

90 95.1 100 90 N/A N/A ป" 2564 ยังไม-

ถึงรอบการ

สอบ 

2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู5ใช5

บัณฑิต 

4.5 
(คะแนนเต็ม 

5.0) 

4.50 100 4.5 
(คะแนนเต็ม 

5.0) 

4.38 97.3  

2.3 ร5อยละของบัณฑิตที่ได5งานทำงาน

ภายใน 1 ป ̂

>95 97.7 100 >95 99.47 100  

2.4 ร5อยละของนักศึกษาตQางชาติที่เข5าเรียน

ในหลักสูตรนานาชาติระดับ

บัณฑิตศึกษา 

30 87.50 100 35 36.36 100  

2.5 จำนวนบทเรียนออนไลน7สำหรับผู5เรียน

ทุกชQวงวัย อยQางน5อย 4 บทเรียนในป^ 

2565 

2 
(นับสะสม) 

2 100 3 
(นับสะสม) 

2 66.67  

2.6 จำนวนหลักสูตร ป.ตรี ที่มุQงเน5น 

Outcome-based Education 

2 
(นับสะสม) 

2 100 3 
(นับสะสม) 

3 100 MT, PT, OT 

2.7 จำนวนโครงการฝpกอบรมตามความ

ต5องการ (Tailor made) สำหรับนัก

วิชาชีพ นักศึกษาและผู5สนใจทุกชQวงวัย 

ทั้งในและตQางประเทศ 

4 6 100 4 1 25.0 ไม-สามารถจัด

ฝ>กอบรมใหA

ต-าง ประเทศ

ไดAเนื่องจาก

สถานการณK

โควิด 
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ยุทธศาสตร*/ตัวชี้วัด 
ป8 2563 ป8 2564 หมายเหต ุ

แผน ผล รAอยละ

ความสำเร็จ 

แผน ผล รAอยละ

ความสำเร็จ 

 

2.8 จำนวนหลักสูตรฝpกอบรมวิชาชีพเฉพาะ

ทางที่ได5รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ

หรือกรรมการวิชาชีพ 

4 5 100 5 5 100  

2.9 จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่รองรับ 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Credit Bank 

ไม-มีเปQาหมาย

ในป" 2563 
N/A N/A ไม-มี

เปQาหมายใน

ป" 2564 

N/A N/A มีเปQาหมาย

เฉพาะในป" 

2565 

2.10 ร5อยละของกระบวนวิชาเอกที่มีการ

จัดการเรียนการสอนเป{น

ภาษาอังกฤษไมQน5อยกวQาร5อยละ 20  

100 100 100 100 93.18 93.18  

2.11 ร5อยละของนักศึกษา (ป.ตรี) ป^สุดท5าย

ที่มีผลสอบ CMU e-Grad ตั้งแตQ

ระดับ B1 ขึ้นไป 

30 43.5 100 35 37.4 100 ป" 2564 เปUน

ผลสอบของ

นักศึกษาป"

การศึกษา 

2563 

2.12 ร5อยละของนักศึกษาของชั้นป^ที่ 3 

หรือ 4 ที่เดินทางไปฝpกทักษะและ

ประสบการณ7ในสถาบันใน

ตQางประเทศ  

10 ยกเลิก

เนื่องจาก 

COVID-19 

N/A 15 ยกเลิก

เนื่องจาก 

COVID-19 

N/A  

2.13 จำนวนผู5เชี่ยวจากตQางประเทศ หรือ 

Visiting Professor 

2 12 100 3 9 100  

2.14 จำนวนกระบวนวิชาเอกที่มีการ

สอดแทรกการสอนออนไลน7แทนการ

บรรยาย 

8 34 100 16 58 100  

2.15 ร5อยละของกระบวนวิชาเอกที่มีการ

สอดแทรกวิธีการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหมQที่ไมQใชQการบรรยาย

อยQางเดียว 

40 63.16 100 60 67.76 100  

2.16 จำนวนกระบวนวิชา/กิจกรรม ที่มีการ

จัดการเรียนรู5ในรูปแบบสหสาขาวิชา 

(inter-professional educations) 

4 8 100 4 กำหนดจดั

กิจกรรมใน 

ไตรมาส 4 

N/A  

2.17(1)  ผลการประเมินคุณลักษณะของ

นักศึกษาด5านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณ7

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ จาก CI 

4.3 
(คะแนนเต็ม 

5.0) 

4.06 94.42 4.4 
(คะแนนเต็ม 

5.0) 

4.19 95.23  
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ยุทธศาสตร*/ตัวชี้วัด 
ป8 2563 ป8 2564 หมายเหต ุ

แผน ผล รAอยละ

ความสำเร็จ 

แผน ผล รAอยละ

ความสำเร็จ 

 

2.17(2)  ผลการประเมินคุณลักษณะของ

บัณฑิตด5านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณ7

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ 

 

4.3 
(คะแนนเต็ม 

5.0) 

4.58 100 4.3 
(คะแนนเต็ม 

5.0) 

4.55 100  

ยุทธศาสตร*ตามพันธกิจ: วิจัยที่เปMนเลิศและนวัตกรรม  

3.1(1) จำนวนบทความวิชาการที่เผยแพรQ

ในฐานข5อมูลสากล (เชQน SCOPUS, 

SJR, ISI) ตQออาจารย7ประจำ 

 

1.0 1.3 100 1.30 0.85 65.38  

3.1(2) จำนวนครั้งการอ5างอิงผลงาน

วิชาการในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ (citation) ตQออาจารย7

ประจำ 

11 46.9 100 76 34.20 45.0  

3.2 จำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและ

งานสร5างสรรค7ที่นำไปใช5ประโยชน7ตQอ

ยอดเชิงพาณิชย7หรืออุตสาหกรรม 

1 2 100 2 2 100  

3.3  กลุQมวิจัย/หนQวยวิจัยมีการบูรณาการ

ตQางสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอก

คณะฯ ในการพัฒนาข5อเสนอ

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยมุQงเน5น

การวิจัยด5าน (1) ผู5สูงอายุ,   (2) โรคติด

เชื้อดื้อยา, (3) โรคไมQติดตQอ (NCD), (4) 

มะเร็ง และการวิจัยใหมQที่มีศักยภาพ 

4 7 100 6 7 100  

3.4  จำนวนโครงการวิจัยที่ทำรQวมกับ

สถาบันในตQางประเทศ   

4 4 100 4 12 100  

ยุทธศาสตร*ตามพันธกิจ: บริการวิชาการที่เกิดประโยชน*แกPสังคม  

4.1 จำนวนชุมชนต5นแบบในการดูแล

สุขภาพ/ผู5สูงอายุแบบองค7รวม 

ไม-มีเปQาหมาย

ในป" 2563 
N/A N/A 1 

(นับสะสม) 
1 100  

4.2 จำนวนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการ

ดูแลสุขภาพชุมชนเป�าหมาย 

4 8 100 6 9 100  

4.3 จำนวนครั้งในการให5บริการวิชาการ

รQวมกับชุมชนที่มีความรQวมมือ (MOU) 

4 4 100 4 4 100  
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ยุทธศาสตร*/ตัวชี้วัด 
ป8 2563 ป8 2564 หมายเหต ุ

แผน ผล รAอยละ

ความสำเร็จ 

แผน ผล รAอยละ

ความสำเร็จ 

 

4.4 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการ

การเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษา

กับการให5บริการดูแลสุขภาพในชุมชน

เป�าหมาย 

5 5 100 5 4 80.0  

ยุทธศาสตร*ตามพันธกิจ: พึ่งพาตนเองได:อยPางยั่งยืน  

5.1 รายได5สุทธจิากการฝpกอบรมรูปแบบ

ตQาง ๆ (บาท) 

400,000 1,233,809.18 100 500,000 22,371 4.47  

5.2 ร5อยละของรายได5จากการบริการ

วิชาการที่เพิ่มขึ้น (ศูนย7บริการฯ) 

10 
154,429,645.33 

-11 
124,309,827.30 

0 12 
139,227,006.58 

N/A 
100,053,362.98 

0  

ยุทธศาสตร*ตามพันธกิจ: บริหารจัดการเชิงบูรณาการ  

6.1 ร5อยละของผลการประเมินการบริหาร

ตามแนวทาง EdPEx ที่อยูQในระดับ 

band ไมQต่ำกวQาระดับ 3 (จาก 17 

หัวข5อ) 

55 กำหนด

ประเมินในป" 

2564 

N/A 60 76.47 100  

6.2 ร5อยละของผู5บริหารระดับต5น 

ระดับกลาง ระดับสูงที่เข5ารับการอบรม

เกณฑ7คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป{นเลิศ (EdPEx) และ/

หรือการอบรมด5านการบริหาร 

100 100 100 100 100 100  

6.3 ร5อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 

(สำนักงานคณะ) ที่ได5เพิ่มพูนความรู5

ด5านการใช5ภาษาอังกฤษจนสามารถ

สื่อสารได5 

20 28 100 25 44 100  

6.4 ร5อยละของอาจารย7ที่มีตำแหนQงทาง

วิชาการตั้งแตQรองศาสตราจารย7ขึ้นไป 

20 22.81 100 23 24.56 100  

6.5 ผลการประเมินความผูกพันของ

บุคลากร (Workforce engagement) 

4.0 
(คะแนนเต็ม 

5.0) 

4.02 100 4.0 
(คะแนนเต็ม 

5.0) 

N/A N/A ป3 2564 มีแผน

ในการสำรวจ 

ต.ค.2564 

6.6 ร5อยละของผู5รับบริการของศูนย7  

บริการฯ ที่รับการรายงานผลการตรวจ

ผQานระบบมือถือ 

20 อยู1ระหว1างการ

พัฒนาระบบ โดย

ระหว1างน้ีไดCแจCง

ผลการตรวจผ1าน 

email โดย

ผูCรับบริการแสดง

ความยินยอม 

N/A 30 อยู1ระหว1างการ

พัฒนาระบบ โดย

ระหว1างน้ีไดCแจCงผล

การตรวจผ1าน 

email โดย

ผูCรับบริการแสดง

ความยินยอม 

N/A  
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สรุปผลการดำเนินงานหรือผลงานความก*าวหน*าโดยรวมท่ีมีความโดดเด:น   

ในป\งบประมาณ 2563-2564 เปoนการบริหารงานภายใตSสถานการณdการแพร3ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 ในประเทศไทย คณะเทคนิคการแพทยdไดSปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในทุกมิติ โดยเฉพาะอย3างย่ิง

ดSานการจัดการเรียนการสอนใหSเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถบริหารงานไดSบรรลุเป7าหมาย

แผนปฏิบัติการประจำป\ ซึ่งสอดคลSองกับแผนยุทธศาสตรdการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม3 ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-

2565) ปรับปรุง พ.ศ.2563 รวมทั้งส3งเสริมความเปoนสากลดSานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อมุ3งสู3การ

บรรลุวิสัยทัศนd “คณะเทคนิคการแพทยd มหาวิทยาลัยเชียงใหม3 ช3วยเสริมสรSางชุมชนเขSมแข็ง มีความเปoนเลิศดSาน

วิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” มีการบริหารจัดการองคdกรและจัดการการศึกษาตามแนวทางเกณฑdคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปoนเลิศ (EdPEx) ทำใหSคณะฯ ผ:านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) 

รุ:นท่ี 4 จาก สป.อว. (ภาพท่ี 1) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ประกาศผลการตรวจประเมิน EdPEx300 รุ3นท่ี 4 โดย สป.อว. 

 

 ด*านการศึกษา มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในป\ 2563 จำนวนมากกว3าร*อยละ 93 สอบผ3าน

ใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศิลปะในการสอบครั้งแรก นอกจากน้ีผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีส3วนหนึ่งไดSรับรางวัลจากองคdกรภายนอกดังภาพที่ 2 และ 3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรd

ชีวการแพทยd (หลักสูตรนานาชาติ) ไดSรับรางวัลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดีเด3น ระดับปริญญาเอก กลุ 3มสาขา

วิทยาศาสตรdสุขภาพ ประจำป\ 2563 จากมหาวิทยาเชียงใหม3 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดSรับรางวัล
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วิทยานิพนธdดีมากจำนวน 2 รายจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรdชีวการแพทยd (หลักสูตร

นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคนิคการแพทยd) หลักสูตรนานาชาติ ดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 2 นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทยdไดSรับรางวัลชนะเลิศ Pitching Startup Thailand League 

ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 นักศึกษาสาขารังสีเทคนิคไดSรับรางวัลในโครงการแข3งขันทักษะทางวิชาการรังสีเทคนิค  

(RT PCCMS Academic Skill Competition 2021) 
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ภาพท่ี 4 หลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดSรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม3 

 

 ด*านการวิจ ัย ในป\ 2563 คณะฯ ไดSร ับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล3งทุนภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม3 รวมทั้งสิ้น 105,111,449 บาท ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพd จำนวน 165 เรื่อง (ระดับนานาชาติ 

148 เรื่อง และระดับชาติ 17 เรื่อง) ในจำนวน 148 เรื่องเปoนผลงานตีพิมพdในระดับ Q1 จำนวน 71 เรื่อง (รSอยละ 

48) และ Q2 จำนวน 45 เรื่อง (รSอยละ 30) ดังภาพที่ 5 ทำใหSอัตราส:วนผลงานวิจัยในฐานข*อมูล SCOPUS ต:อ

อาจารยDประจำ อยู:ในลำดับ 2 เมื ่อเทียบกับสถาบันคู3เทียบจำนวน 4 แห3ง ไดSแก3 มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) 

มหาว ิทยาล ัยขอนแก 3น (KKU), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) และ Hong Kong Polytechnic 

University (HKPT) ดังภาพที่ 6 และผลงานตีพิมพdถูกนำไปอSางอิงในบทความ (Citation) จำนวน 1,292 ครั้ง ทำใหS

จำนวนครั้งการอ*างอิงผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต:ออาจารยDประจำขยับจากลำดับที่ 5 

ในปJ พ.ศ.2561 มาเปdนลำดับท่ี 4 ในปJ พ.ศ.2562 และ 2563 ดังภาพท่ี 7 

 
ภาพท่ี 5 สัดส3วนคุณภาพผลงานตีพิมพdในวารสารระดับนานาชาติ 

Q1
48% (n=71)

Q2
30% (n=45)

Q3
12% (n=18)

Q4
5% (n=7)

Others
5% (n=7)
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ภาพที่ 6 อัตราส3วนผลงานวิจัยต3ออาจารยdประจำที่ตีพิมพd                  ภาพที่ 7 จำนวนครั้งการอSางอิงผลงานวิชาการใน 

           ในฐานขSอมูล SCOPUS เทียบกับคู3เทียบ                                     วารสารวิชาการระดับนานาชาติต3ออาจารยd 

                                                                             ประจำ 

 

ด*านการบริการวิชาการ คณะฯ ร3วมกับศูนยdการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม3 “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน 

ภายใตSความร3วมมือจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาอย3างยั่งยืนประเทศฝรั่งเศส (The French National Research 

Institute for Sustainable Development, IRD) จัดตั ้งระบบบริการเชิงรุกเพื ่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื ้อไวรัส      

โคโรนา 2019 แบบ Drive-thru COVID-19 Testing และขยายการใหSบริการตรวจ COVID-19 แบบ Mobile 

COVID Testing ใหSกับกลุ3มบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม3 ผูSประกอบการและรSานคSาในจังหวัด

เชียงใหม3และจังหวัดใกลSเคียง รวมถึงแรงงานต3างดSาว เพ่ือช3วยควบคุมการแพร3ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ถึง

ป]จจุบันมีผูSเขSารับการตรวจมากกว:า 8,000 ราย (ภาพที่ 8) และเนื่องจากคณะฯ ไดSรับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน

บางส3วนจาก US Agency for International Development (USAID) เปoนจำนวนเงิน 1,780,000 บาท ดังนั้นผล

การดำเนินงานจึงได*รับการเผยแพร:ในรูปแบบ Success Story ใน YEAR 2 SEMI-ANNUAL REPORT ของ 

USAID (ภาพที่ 9) นอกจากนี้ศูนยdบริการเทคนิคการแพทยdคลินิกยังเป£ดใหSบริการตรวจการตอบสนองต3อวัคซีน 

COVID-19 จากการดำเนินการดังกล3าวทำใหSคณะฯ ไดSรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการที่มีวัตถุประสงคdทาง

การแพทยdและสาธารณสุข เพื่อแกSไขป]ญหาการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใตS พรก.เงินกูS: 

โครงการพัฒนาหSองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 เพื่อรองรับการเปoนเครือข3ายหSองปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรค

โควิด-19 และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ ประจำป\งบประมาณ 2564 จำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000 

บาท จากผลงานดSานการป7องกันการแพร3ระบาดของ COVID-19 ที่ประจักษdแก3สังคมทำใหSองคdการบริหารส3วน

จังหวัดเชียงใหม3ไดSมีหนังสือขอใหSคณะฯ ส3งบุคลากรไปร3วมเปoนกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคา  ของรถ

ชีวนิรภัยเคล่ือนท่ี (รถเก็บตัวอย3าง nasopharyngeal swab) จำนวน 2 คันและรถตรวจทางหSองปฏิบัติการเคล่ือนท่ี

จำนวน 1 คัน 
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ภาพท่ี 8 กิจกรรมระบบบริการเชิงรุกเพ่ือตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

 
 

ภาพท่ี 9 การเผยแพร3ผลงานการตรวจ Mobile COVID Testing ของคณะฯ โดย USAID 
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 เพ่ือตอบสนองนโยบายการป7องกันการแพร3ระบาดของ COVID-19 คณะฯ ใหSบริการอบโอโซนและพ3นน้ำยา

ฆ3าเชื้อสถานที่กักตัวของนักศึกษาและบุคลากร ทั้งของคณะฯ และส3วนงานต3าง ๆ ในมหาวิทยาลัยตามที่มีการรSอง

ขอ ไดSแก3 หอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทยd หอพักนักศึกษาในกำกับสวนดอก หอพักนักศึกษาคณะเภสัช-

ศาสตรdและ สถานท่ีกักตัว ณ ศูนยdการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม3 หริภุญไชย จ. ลำพูน ดังภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพท่ี 10 อาจารยdและเจSาหนSาท่ีของคณะเทคนิคการแพทยdใหSบริการอบโอโซนและพ3นน้ำยาฆ3าเช้ือ 

 

 คณะฯ บูรณาการความรูSสู3ชุมชนผ3านโครงการความร3วมมือในการฟ��นฟูผูSป¦วยและผูSสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครหมู3บSานในการดูแลฟ��นฟูสมรรถภาพผูSพิการทาง

กาย จนนำไปสู3การจัดตั้ง “ศูนยdฟ��นฟูสมรรถภาพผูSมีภาวะพึ่งพิง” ในเขตพื้นที่องคdการบริหารส3วนตำบลดอยหล3อ   

อ.ดอยหล3อ จ.เชียงใหม3 โดยมีผูSพิการ ผูSป¦วยติดบSาน/ติดเตียงมารับบริการที่ศูนยdฯ เปoนจำนวนมากกว3า 50 คน และ

ผูSรับบริการทุกรายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช3วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันไดSมากขึ้น มีการขยายงานบริการ

โดยการออกเยี่ยมบSานเพื่อใหSโปรแกรมการฟ��นฟูสมรรถภาพและดูแลสุขภาพผูSพิการติดเตียงที่ไม3สามารถเดินทางมา

รับบริการที่ศูนยdฟ� �นฟูฯ ไดS ศูนยdดังกล3าวไดSเปoนตSนแบบใหSกับ องคdการบริหารส3วนตำบลแม3ก§า อ.สันป¦าตอง           

จ.เชียงใหม3 นำไปจัดต้ังศูนยdฟ��นฟูสมรรถภาพผูSมีภาวะพ่ึงพิง และดำเนินการในลักษณะเดียวกัน (ภาพท่ี 11-12) 

การดำเนินงานอย3างต3อเนื่องดSานการดูแลผูSสูงอายุและผูSพิการของคณะฯ ทำใหSในป\ 2563 คณะฯ ไดSรับโล3

เชิดชูเกียรติใหSเปoนหน3วยงาน องคdกร สถานประกอบการที่ดำเนินงานดSานผูSสูงอายุดีเด3นเนื่องในโอกาสวันผูSสูงอายุ

แห3งชาติและวันแห3งครอบครัว ประจำป\ 2563 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยd (ภาพท่ี 13) 
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ภาพท่ี 11 การดำเนินงานของศูนยdฟ��นฟูสมรรถภาพผูSมีภาวะพ่ึงพิง ณ อบต.ดอยหล3อ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 12 การดำเนินงานของศูนยdฟ��นฟูสมรรถภาพผูSมีภาวะพ่ึงพิง ณ อบต.แม3ก§า 
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ภาพท่ี 13 รางวัลเชิดชูเกียรติหน3วยงานดีเด3นในการดำเนินงานดSานผูSสูงอายุ 

 

3. ผลการดำเนินงานตามข*อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได*ให*ไว*ในช:วงการเสนอแผนการบริหารงานของ

หัวหน*าส:วนงาน 

 

ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินงานตามขSอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 

ข*อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน 

1. เป�าหมายสQวนหนึ่งของคณะในการบรรลุวิสัยทัศน7ด5าน

ความเป{นเลิศด5านวิชาชีพและความเป{นสากล คือ ร5อย

ละของบัณฑิตที่ได5งานทำภายใน 8 เดือน มากกวQาร5อย

ละ 85  แตQเนื่องจากบัณฑิตในหลายสาขาวิชาของคณะ

เป{นที่ต5องการของตลาดแรงงาน เพราะเป{นสาขาที่ขาด

แคลน ดังนั้น คณะอาจปรับคQาเป�าหมายร5อยละของ

บัณฑิตที่ได5งานทำภายใน 8 เดือน จาก มากกวQาร5อย

ละ 85 เป{น มากกวQาร5อยละ 95  ก็นQาจะทำได5 อยQางไร

ก็ตาม ป�ญหาที่พบคือบัณฑิตของคณะขาดความมั่นใจ 

โดยเฉพาะหากต5องไปทำงานในโรงพยาบาลขนาดใหญQ 

สQงผลให5บัณฑิตสQวนใหญQทำงานอยูQแตQในจังหวัดท5องถิ่น

ของตน 

• คณะฯ ได5ปรับคQาเป�าหมายร5อยละของบัณฑิตที่ได5งานทำ

เป{นร5อยละ 85 ภายใน 8 เดือน และร5อยละ 95 ภายใน 1 

ป^ เนื่องจากในบางสาขาต5องใช5ใบประกอบวิชาชีพในการ

สมัครงาน ทำให5บัณฑิตบางสQวนต5องรอผลสอบใบประกอบ

วิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษาอยQางน5อย 3 เดือน จากการ

สำรวจภาวการณ7มีงานทำของบัณฑิตในป^ พ.ศ.2564 พบวQา

การมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย7ภายใน 8 

และ 12 เดือน คิดเป{นร5อยละ 79 และ 99 ตามลำดับ 
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ข*อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน 

2. การขยายศูนย7บริการฯ ไปที่จังหวัดลำปางเป{นเรื่องดี 

แตQควรมีการสร5างความแตกตQางในการให5บริการ กล

ยุทธ7ของคณะด5านความถูกต5องแมQนยำของการตรวจ

วินิจฉัยอาจจะยังไมQเพียงพอ เนื่องจากระบบการ

ตรวจสอบในป�จจุบันสQวนใหญQเป{นแบบอัตโนมัติ 

(automated) คณะอาจจำเป{นต5องทำในสิ่งที่แตกตQาง

ไปจากเดิม รวมทั้งควรจัดให5นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีชั้นป^ที่ 4 ได5ออกไปฝpกปฏิบัติงานที่ศูนย7บริการฯ 

จังหวัดลำปางด5วย 

• คณะฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร7เชิงรุกในการเป�ดให5บริการ

ใหมQที่ศูนย7บริการฯ ทุกสาขา เพื่อรองรับนโยบายการแพทย7

แมQนยำ (Precision Medicines) บริการทางกายภาพบำบัด 

กิจกรรมบำบัด และช5างบำบัด 

• เนือ่งจากศูนย7บริการฯ ทุกสาขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

การให5บริการ ดังนั้น คณะฯ จึงสนับสนุนให5ทุกหลักสูตรสQง

นักศึกษาไปเรียนรู5การใช5งานเพื่อให5ทันตQอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี รวมถึงเรียนรู5ในการเป{นผู5ประกอบการด5าน

บริการตรวจวินิจฉัยและฟ��นฟูสุขภาพ 

3. กลยุทธ7ตามพนัธกิจ ยุทธศาสตร7ที ่1 ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรม คุณภาพ เป{น Global citizen คณะมี

ตัวชี้วัดอยูQแล5วทั้งหมด 9 กลยุทธ7 แตQอาจเพิ่มอีก 1 กล

ยุทธ7ที่เกี่ยวกับโครงการ CMU-SMILE ซึ่งเป{นโครงการ

ที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ 

• คณะฯ จัดทำหลักสูตรฝpกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางที่ได5รับ

การรับรองจากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพควบคูQไป

กับการสร5างระบบ Credit Bank จาก Lifelong 

Education ซึ่งในป^ 2564 มีหลักสูตรเทคนิคการแพทย7

เฉพาะทาง 16 หนQวยกิต จำนวน 3 หลักสูตรที่ได5ดำเนินการ

ผQานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ 

4. มีข5อคำถามวQาคณะเทคนิคการแพทย7มีโอกาสเกิด 

disruptive technology หรือไมQ ซึ่งคณะจำเป{นต5อง

เตรียมความพร5อมด5านการผลิตบัณฑิต รวมถึงการวาง

แนวทางการดำเนินงานโครงการ CMU-SMILE ให5

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ คณะยังมีเอกลักษณ7เฉพาะตัว แตกตQาง

จากคณะประเภทเดียวกันของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

ในประเทศ กลQาวคือ คณะมีวิชาชีพมากถึง 4 วิชาชีพ 

ได5แกQ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย7 สาขาวิชารังสี

เทคนิค สาขาวิชากิจกรรมบำบัด และสาขาวิชา

กายภาพบำบัด ซึ่งสาขาวิชากิจกรรมบำบัดและ

กายภาพบำบัด เป{นวิชาชีพด5านการให5บริการที่

สามารถนำเข5าไปสูQชุมชนได5งQาย อีกทั้งเป{นที่ต5องการ

ของตลาดแรงงาน มีข5อคำถามวQาคณะจะมีแนวทาง

อยQางไรในการบริหารจัดการเอกลักษณ7ด5านความ

หลากหลายของศาสตร7 (Multidisciplinary) ที่มอียูQใน

คณะ รวมทั้งการสร5างเอกลักษณ7นี้ให5โดดเดQนมาก

ยิ่งขึ้น  ทั้งด5านการผลิตบัณฑิตและการสร5างผลงาน

ของคณะ 

• คณะฯ จัดทำแผนกลยุทธ7เชิงรุกในการเป�ดให5บริการใหมQ

เพื่อรองรับนโยบายการแพทย7แมQนยำ (Precision 

Medicines) พร5อมทั้งสร5างกระบวนวิชา Precision 

Medicine บรรจุไว5ในหลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย7) 

ปรับปรุง 2563 

• เนื่องจากศูนย7บริการฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

ให5บริการ ดังนั้น คณะฯ จึงสนับสนุนให5ทุกหลักสูตรสQง

นักศึกษาไปเรียนรู5การใช5งานเพื่อให5ทันตQอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีรวมถึงเรียนรู5ในการเป{นผู5ประกอบการด5าน

บริการตรวจวินิจฉัยและฟ��นฟูสุขภาพ 

• สนับสนุนให5ศูนย7บริการฯ นำเทคโนโลยีสมัยใหมQมาเพิ่ม

ศักยภาพในการบริการ เชQน การรายงานผลการตรวจ

สุขภาพผQานระบบมือถือ 

• คณะฯ จัดทำหลักสูตรฝpกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางที่ได5รับ

การรับรองจากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพควบคูQไป

กับการสร5างระบบ Credit Bank จาก Lifelong 

Education 
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ข*อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน 

 • คณะฯ เป�ดสอนกระบวนวิชา 510351: Interprofessional 

Health Care เป{นวิชาเอกเลือกสำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรทีุกสาขาวิชาของคณะฯ โดยจัดการเรียนการ

สอนรQวมกันระหวQาง 4 สาขาวิชา  

• คณะฯ มีแนวทางในการสQงเสริมการบูรณาการด5าน

งานวิจัยสหสาขา เพื่อผลิตผลงานที่มีผลกระทบสูง และ

การบูรณาการด5านบริการวิชาการชุมชนที่ผู5รับบริการได5รับ

การดูแลสุขภาพอยQางเป{นองค7รวมในชุมชนพื้นที่เป�าหมาย 

(อบต.ดอยหลQอ และ อบต.แมQก¤า) 

5. เป�าหมายของคณะเรื่องผู5สูงอายุเป{นสิ่งที่ถูกต5องและ

ทันสมัย แตQก็มีคูQแขQงที่สำคัญคือระบบอัตโนมัติตQาง ๆ ที่

กำลังเข5ามาแทนที่การทำงานโดยมนุษย7  คณะจึงต5องมี

แนวทางในการสร5างบัณฑิตให5เป{นบุคลากรที่มีความรู5

ความสามารถและก5าวทันเทคโนโลยี 

• สQงเสริมและผลักดันให5นักศึกษาเรียนรู5 ตามทัน และ

สามารถประยุกต7ใช5เทคโนโลยีให5เกิดประโยชน7สูงสุดใน

บริบทของแตQละวิชาชีพ 

• สาขาวิชารQวมกับผู5ประกอบการจัดโครงการ New 

Technology for All เพื่อให5นักศึกษาได5เรียนรู5เทคโนโลยี

สมัยใหมQ 

 

6. ในอนาคตวิทยาศาสตร7การแพทย7และเทคโนโลยี

ทางการแพทย7จะเปลี่ยนแปลงไปจากป�จจุบันเป{นอยQาง

มาก ข5อมูลจะมีความสำคัญ โดยเฉพาะ Big data แตQ

ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู5ความเข5าใจใน

ด5านนี้ รวมถึงนโยบาย Genomics Thailand 4.0  ที่

รัฐบาลกำลังพยาบาลขับเคลื่อนเพื่อการดูแลสุขภาพ

ประชาชน และเมื่อระบบการแพทย7เปลี่ยนแปลงไป ก็มี

ความต5องการบุคลากรที่เป{น Genetic counselor ซึ่ง

ประเทศไทยยังไมQมีหรือมีจำนวนน5อย และสQวนใหญQเป{น

แพทย7 ขณะที่ในตQางประเทศไมQจำเป{นต5องเป{นแพทย7 

แตQต5องเป{นผู5ที่มีความรู5ความเข5าใจเกี่ยวกับพันธุศาสตร7 

 

• คณะฯ รQวมมือกับกรมวิทยาศาสตร7การแพทย7เป�ดหลักสูตร

อบรมเทคนิคการแพทย7เฉพาะทาง 16 หนQวยกิต สาขาจีโน-

มกิส7และการแพทย7แมQนยำ ซึ่งมีการบรรจุเนื้อหาเรื่องการ

จัดการข5อมูลสุขภาพ (Big Data)  และการให5คำปรึกษาทาง

พันธุกรรม (Genetic Counseling) ไว5ในหลักสูตร   

• คณะฯ รับอาจารย7ตอบโจทย7ยุทธศาสตร7จำนวน 2 คนเพื่อ

รองรับการจัดการเรียนการสอนด5านการแพทย7แมQนยำ 

รวมถึงการจัดอบรมอาจารย7และบุคลากรของคณะฯ เพื่อ

เพิ่มพูนความรู5ด5านการข5อมูลขนาดใหญQ (Big Data) เพื่อ

รองรับการจัดการเรียนการสอนในอนาคต 

7. วิสัยทัศน7ของคณะให5ความสำคัญกบัชุมชน ซึ่งเป{นเรื่อง

ที่ดีมาก แตQไมQคQอยได5กลQาวถึงความสามารถในการ

แขQงขันกับภาคอุตสาหกรรม หากสามารถดำเนินการได5

ก็นQาจะทำให5ชัดเจนมากขึ้น 

 

• มีการผลักดันให5มีความรQวมมือในการทำวิจัยกับ

ภาคอุตสาหกรรม พร5อมทั้งรQวมมือกับสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหมQและจังหวัดลำพูนในการพัฒนาผลงานวิจัย

เพื่อตQอยอดในเชิงพาณิชย7 
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ข*อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน 

8. การจัดตั้งศูนย7บริการเทคนิคการแพทย7คลินิกภายนอก

มหาวิทยาลัย มีผลการดำเนินงานดีมาก หากสามารถ

พัฒนาตQอยอดโดยการสร5างความรQวมมือกับวิชาชีพ

ใกล5เคียง ก็จะชQวยทำให5เป{นศูนย7บริการฯ ทีม่ี

ความสำคัญตQอชุมชนได5มากขึ้น 

• คณะฯ มีความมือกับสำนักทรัพย7สินพระมหากษัตริย7 ใน

การเป�ดศูนย7สุขภาพเวลเนสเซน็เตอร7 ที่จังหวัดลำปาง และ

รQวมกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนอง

นโยบายลดความแออัดของผู5ป¦วยในโรงพยาบาล 

• คณะฯ และศูนย7บริการฯ ให5ความรQวมมือกับมหาวิทยาลัย

ในการทำงานรQวมกับสาขาวิชาชีพอื่นทางวิทยาศาสตร7

สุขภาพในการสQงเสริมสุขภาพผู5สูงอายุที่ศูนย7สQงเสริมพฤฒิ

พลังผู5สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ 

 

 

9. ประเทศไทยมีนักกายภาพบำบัดน5อยมาก ไมQเพียงพอ

กับความต5องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะใน

อนาคตที่ผู5สูงอายุมีแนวโน5มเพิ่มขึ้นอยQางตQอเนื่อง 

ขณะที่สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด5านนี้ยังมีอยูQ

น5อย คณะนQาจะมีกระบวนการในการสร5างความรู5และ

ฝpกทักษะเหลQานี้ให5แกQชาวบ5าน อาสาสมัครสาธารณสุข

ชุมชนหรือผู5ดูแลผู5สูงอายุ (caregiver)  เพื่อรองรับ

สังคมผู5สูงอายุและผู5ป¦วยติดเตียงที่ต5องการทำ

กายภาพบำบัด โดยอาจมีการเป�ดเป{นหลักสูตรระยะ

สั้นก็ได5 

 

• สQงเสริมให5ภาควิชากายภาพบำบัดจัดฝpกอบรมผู5ดูแล

ผู5สูงอายุในชุมชนเพื่อรองรับสังคมผู5สูงอายุและผู5ป¦วยติด

เตียง 

• คณะฯ รQวมกับองค7กรปกครองสQวนท5องถิ่น (อบต.ดอยหลQอ 

และ อบต.แมQก¤า) จัดตั้งศูนย7ฟ��นฟูสมรรถภาพผู5มีภาวะพึ่งพิง 

เพื่อเป{นแหลQงเรียนรู5และฝpกอบรมให5แกQ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูQบ5าน (อสม.) หรือผู5ดูแลผู5สูงอายุ 

(caregiver)  เพื่อรองรับสังคมผู5สูงอายุและผู5ป¦วยติดเตียงที่

ต5องการทำกายภาพบำบัด พร5อมทั้งผลักดันให5องค7กร

ปกครองสQวนท5องถิ่นบรรจุนักกายภาพบำบัดและนัก

กิจกรรมบำบัดเข5าทำงานที่ศูนย7ฟ��นฟูฯ เพื่อเป{นแกนนำ

ให5กับ อสม.และ caregiver 

 

 

10.  ควรมีการสร5างความรQวมมือกันระหวQางหนQวยงาน

ตQางๆ  ในกลุQมวิทยาศาสตร7สุขภาพของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะเรื่อง Big data ซึ่งควรนำเทคโนโลยีเข5ามา

บริหารจัดการข5อมูลผู5ป¦วยให5เป{นระบบ มีฐานข5อมูล

กลางที่เชื่อมโยงกันและทุกหนQวยงานสามารถใช5งาน

รQวมกันได5 

• คณะฯ รQวมมือกับกับผู5เชี่ยวชาญด5านระบาดวิทยา (คณะ

แพทยศาสตร7 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ 

ศูนย7เฝ�าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว) ในการทำโครงการวิจัยเรื่อง 

ต5นแบบเฝ�าระวัง ป�องกัน และควบคุมการระบาดของโควิด-

19 สำหรับนิคมอุตสาหกรรม สวนนิคมอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน7 ลำพูน 2019 
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ข*อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน 

11.  ความรู5และเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร7ในตQางประเทศ

ก5าวหน5าไปมาก มีเทคโนโลยีใหมQๆ ที่เป{น 

Advanced science ซึ่งใช5เงินลงทุนจำนวนมาก แตQ

กระบวนการตรวจวิเคราะห7ทำได5งQาย และผลการ

ตรวจสอบมีความแมQนยำและรวดเร็ว จึงเป{นความท5า

ทายให5คณะและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความรู5

และเทคโนโลยีให5ทัดเทียมกับตQางประเทศ โดย

จำเป{นต5องอาศัยความรQวมมือจากทุกหนQวยงานใน

กลุQมวิทยาศาสตร7สุขภาพ รวมถึงการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร5างความ

รQวมมือด5าน Basic science และ advanced 

science ในระดับภูมิภาค 

 

• คณะฯ อยูQระหวQางจัดตั้งศูนย7บูรณาการวิชาการเพื่อความ

เป{นเลิศ เพื่อเป�ดให5บริการตรวจหายีนแพ5ยา เชื้อดื้อยา โรค

หายาก และโรคทางพันธุกรรม พร5อมทั้งเป�ดสอนหลักสูตร

เทคนิคการแพทย7เฉพาะทาง 16 หนQวยกิต สาขาจีโนมิกส7

และการแพทย7แมQนยำ โดยทำความรQวมมือกับคณาจารย7

และนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ 

คณะเภสัชศาสตร7 มหาวิทยาลัยพายัพ ศูนย7วิทยาศาสตร7

การแพทย7 เชียงใหมQ และกรมวิทยาศาสตร7การแพทย7 

กระทรวงสาธารณสุข 

12.  บทความเรื่อง Future of medicine ที่ตีพิมพ7ใน

นิตยสาร National geographic ฉบับเดือนมกราคม 

ค.ศ.2019  มเีนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู5ด5านเทคนิค

การแพทย7เป{นอยQางมาก กลQาวถึงการตรวจเลือดที่

สามารถทำได5ตลอดเวลาโดยไมQจำเป{นต5องเจาะเลือด 

และการตรวจจับอัตราการเต5นของหัวใจผQาน Big 

data ตQาง ๆ ซึ่งเป{นเรื่องที่นQาสนใจมาก 

• คณะฯ สQงเสริมให5สาขาวิชารQวมกับผู5ประกอบการจัด

โครงการ New Technology for All เพื่อให5นักศึกษาได5

เรียนรู5เทคโนโลยีสมัยใหมQ 
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4. ผลการดำเนินงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย (ถ*ามี) 

 

ตารางท่ี 4  ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติงาน (CMU-PA/OKRs) ประจำป\ พ.ศ.2563    

และ 2564 (ข*อมูล ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2564) 

 

OKRs 
2563 2564 

แผน ผล แผน ผล 

1. จำนวนผลงานตีพิมพ7ในฐานข5อมูล Scopus ด5านอาหารและ

สุขภาพ และ การดูแลผู5สูงอายุ (ผลงาน)  

110 148 120 128 

2. ร5อยละของจานวนผลงาน Scopus Q1 ตQอจำนวนผลงานตีพิมพ7

ทั้งหมดใน ฐานข5อมูล Scopus  

20 47.9 30 46.80 

3. จำนวนนวัตกรรมด5านอาหารและ สุขภาพ และการดูแลผู5สูงอายุ 

(นวัตกรรม)  

1 2 2 2 

4. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด (สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร) 

- ในประเทศ 

- ตQางประเทศ  

 

4 

1 

 

5 

0 

 

6 

1 

 

1 

1 

5. จำนวนผลงานวิจัยทีอ่ยูQใน TRL4-7 (ผลงาน)  4 4 6 6 

6. จำนวนการให5บริการ IP ตQอป^ (สิทธิบัตร) หรือจำนวน Spin 

off/Startup ตQอป^ (ธุรกิจ) หรือผลงานที่เทียบเทQา TRL 8-9 

(ผลงาน) 

1 0 2 2 

 

  



 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนำเสนอต7อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม7 คณบดีคณะเทคนิคการแพทยB รอบ 1 ปD 6 เดือนหลัง 

(1 มีนาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564) 
 
 

ศาสตราจารย. ดร. สาคร พรประเสริฐ 23 

 

 

5. ผลการดำเนินงานตามข*อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู*ดำรงตำแหน:ง 

(หัวหน*าส:วนงาน) ท่ีได*ให*ข*อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในรอบ 1 ปJ 6 เดือนท่ีผ:านมา 

 

ตารางท่ี 5 ผลการดำเนินงานตามขSอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงาน 

 

ข*อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 

1.  การผลักดันคณะเทคนิคการแพทย7ให5ผQานการ

ประเมินตามเกณฑ7คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป{นเลิศในระดับ EdPEx300 หรือการ

ได5รับรางวัลการบริหารสูQความเป{นเลิศ (Thailand 

Quality Class : TQC) ตQอไป เพื่อใช5เป{นแนวทาง

ในการพัฒนาคณะอยQางเป{นระบบและเป{น

แบบอยQางความสำเร็จของมหาวิทยาลัย 

• คณะฯ ผQานการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) 

รุQนที่ 4 จาก สป.อว. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 พร5อมกัน

นี้คณะฯ ได5แจ5งความประสงค7ให5 สป.อว. สQงคณะกรรมการ

ประเมินมาชQวยประเมินพัฒนาการเพื่อขอรับการประเมิน 

TQC ภายใน 1-3 ป^ นอกจากนี้คณะฯ ได5สQงบุคลากรจำนวน 

2 คนเข5ารQวมอบรม TQA criteria เพื่อพัฒนาตQอยอดเป{น 

TQA Assessor ในอนาคต 

• KPI Owner (ผู5บริหาร) แตQละด5านทบทวนกระบวนการยQอย

ที่เป{นผู5กำกับดูแล แล5วสื่อสารไปยังผู5ปฏิบัติงาน เพื่อรQวมกัน

กำหนดหลักเกณฑ7 (criteria) ในการพิจารณา กำหนดวงจร/

flow chart ตามแนวทาง PDCA ของกระบวนการ และ

กำหนดรอบเวลาของการดำเนินงาน กำหนดและออกแบบ

ตัวชี้วัด/วิธีวัดที่สอดคล5องกับ process, output และ 

outcome ของระบบนั้น ๆ 

2.   ผู5ตอบแบบสอบถามกลุQมคณาจารย7มีข5อเสนอแนะ

ให5คณะพัฒนาและสQงเสริมทางด5านงานวิจัยของ

คณะเพิ่มมากขึ้น เชQน  

-   การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

-   การสนับสนุนการตีพิมพ7ผลงานวิจัยและผลงาน

ทางวิชาการในตQางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• คณะกรรมการสQงเสริมและพัฒนางานวิจัยฯ และ

คณะกรรมการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยและการ

เรียนการสอนในชุมชน ได5พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมจาก

แนวทางการสQงเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่ดำเนินการอยูQแล5ว 

ได5แกQ  

-  กำหนดหลักเกณฑ7 (criteria) การพิจารณาโครงรQาง

งานวิจัย เพื่อใช5เป{นแนวทางในการแลกเปลี่ยน best 

practice ของการจัดทำข5อเสนอ/โครงรQางงานวิจัย 

-  การนำสารสนเทศ/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข5องกับงานวิจัยเข5า

นำเสนอในการประชุม เสวนางานวิจัย ในเชิงติดตามเพื่อ

กระตุ5นให5การดำเนินงานวิจัยเป{นไปตามเป�าหมาย 
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-    การสนับสนุนงบประมาณของอาจารย7และ

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

-    การแสวงหาแหลQงทุนจากภายนอก 

-    การบูรณาการการทำงานวิจัยรQวมกับสQวนงาน

ตQาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

-   การสร5างความรQวมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อ

ตQอยอดงานวิจัยสูQเชิงพาณิชย7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    คณะฯ ได5สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตรวจทาน

ภาษานิพนธ7ต5นฉบับในการตีพิมพ7ระดับนานาชาติ, 

สนับสนุนคQาธรรมเนียมการตีพิมพ7ระดับนานาชาติ (Q1), 

เพิ่มเงินสมนาคุณการตีพิมพ7ผลงานระดับนานาชาติ (Q1) 

   การดำเนินการดังกลQาวข5างต5นสQงผลให5ในป^ พ.ศ.2563 มี

ผลงานตีพิมพ7ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 148 เรื่อง

เป{นผลงานตีพิมพ7ในระดับ Q1 จำนวน 71 เรื่อง (ร5อยละ 48) 

และ Q2 จำนวน 45 เรื่อง (ร5อยละ 30) 

 

 

• คณะฯ สนับสนุนงบประมาณการวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ผQานอาจารย7ที่ปรึกษา และจัดสรร

งบประมาณสมทบ (matching fund) สำหรับทุนภายนอก 

รวมถึงสนับสนุนทุนบูรณาการการทำงานรQวมกันระหวQาง

คณะฯ และหนQวยงานภายนอก  พร5อมทั้งสQงเสริมโครงการ 

visiting professor (ป�จจุบันมีจำนวน 2 คน) เพื่อแสวงหา

แหลQงทุนภายนอกและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับ

สากล 

 

 

• คณะฯ สนับสนุนการพัฒนาต5นแบบนวัตกรรมจากงานวิจัย

และอาศัยความรQวมมือกับ ศูนย7บริการเทคนิคการแพทย7

คลินิก, TOLUBI, Step และบริษัทเอกชน เพื่อสQงเสริมผลงาน

ที่มีศักยภาพสูQเชิงพาณิชย7 นอกจากนี้คณะฯ มีโครงการ AMS 

DIY Club เพื่อกระตุ5นคณาจารย7นักวิจัยในการพัฒนาข5อเสนอ

โครงการเชิงนวัตกรรม 

• คณะฯ ผลักดันให5มีความรQวมมือในการทำวิจัยกับ

ภาคอุตสาหกรรม พร5อมทั้งรQวมมือกับสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหมQและจังหวัดลำพูนในการพัฒนาผลงานวิจัย

เพื่อตQอยอดในเชิงพาณิชย7 
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-   การพัฒนาอาจารย7รุQนใหมQ โดยให5อาจารย7อาวุโส

และอาจารย7รุQนกลางทำหน5าที่เป{น Coach หรือ 

Facilitator ในการวิจัยและบริการวิชาการแกQ

ชุมชนที่มุQงเน5นบริการวิชาการทีม่ีผลกระทบสูง 

เพื่อรักษาความโดดเดQนให5คงอยูQตQอไป 

• คณะกรรมการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยและการ

เรียนการสอนในชุมชน จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการประเมิน

มลูคQาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ

ดำเนินงานโครงการวิจัยให5กับนักวิจัยและผู5ที่ได5ทุนวิจัยเชิง

พื้นที่/ชุมชน 

• รวบรวมองค7ความรู5จากการให5บริการชุมชน และถQายทอดให5

อาจารย7รุQนใหมQได5ศึกษาเรียนรู5และใช5เป{นต5นแบบในการ

ให5บริการชุมชน โดยถQายทอดผQานระบบการจัดการความรู5ของ

คณะฯ 

• จัดตั้งคณะทำงานและเตรียมบุคลากรเพื่อประเมินมูลคQา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงาน

โครงการวิจัยชุมชน  

• คณะฯ รับอาจารย7ที่มีศักยภาพโดดเดQนด5านงานวิจัยผQาน

โครงการ Active Recruitment จำนวน 1 ทQาน เพื่อเป{นพี่

เลี้ยงและสร5างแรงบันดาลใจให5กับอาจารย7รุQนใหมQ 

 

3.  ควรมีการจัดทำแผนและกระบวนการในการ

สนับสนุน สQงเสริม และผลักดันให5คณาจารย7ของ

คณะจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข5าสูQตำแหนQงทาง

วิชาการอยQางเป{นระบบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

ป�จจุบันอาจารย7ของคณะยังไมQมตีำแหนQงทาง

วิชาการคิดเป{นร5อยละ 27 สQวนอาจารย7ที่มีตำแหนQง

ทางวิชาการเป{นรองศาสตราจารย7และศาสตราจารย7 

รวมกันอยูQที่ร5อยละ 23 ซึ่งยังไมQเป{นไปตาม

เป�าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว5 (เป�าหมาย

มหาวิทยาลัย ร5อยละ 30) 

• คณะฯ สนับสนุนเงินรางวัลพิเศษการผลิตหนังสือและตำรา 

เลQมละ 20,000 บาท 

• คณะฯ ได5สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตรวจทานภาษา

นิพนธ7ต5นฉบับในการตีพิมพ7ระดับนานาชาต,ิ สนับสนุน

คQาธรรมเนียมการตีพิมพ7ระดับนานาชาติ (Q1), เพิ่มเงิน

สมนาคุณการตีพิมพ7ผลงานระดับนานาชาติ (Q1) 

• มีอาจารย7พี่เลี้ยงทำหน5าที่ให5คำปรึกษาและแนะแนวทางการ

จัดทำเอกสารสำหรับการขอตำแหนQงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

• โครงการสัญจรให5ความรู5เรื่องระเบียบ หลักเกณฑ7และขั้นตอน

การขอตำแหนQงทางวิชาการเบื้องต5น 

• สQงเสริมให5ผู5ประสานงานภาควิชา (ทั้งด5านบริหารและด5าน

วิชาการ) ให5มีความรู5เกี่ยวกับหลักเกณฑ7 ขั้นตอนการขอ

ตำแหนQงทางวิชาการระดับตQาง ๆ เพื่อสามารถรQวมให5ข5อมูล/

คำปรึกษาเบื้องต5นในเชิงการจัดทำข5อมูล เอกสาร

ประกอบการสอน ตำรา รวมทั้งเพื่อให5สามารถเป{นทีม

สนับสนุนการดำเนินการตQาง ๆ โดยเฉพาะการรวบรวมข5อมูล

เบื้องต5น 
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• สQงเสริมให5อาจารย7ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อให5เข5าสูQ

ตำแหนQงวิชาการ (รองศาสตราจารย7และศาสตราจารย7) โดย

วิธีที่ 3 

4.     การเสริมสร5างและพัฒนานักศึกษาของคณะให5มี

ทักษะที่หลากหลายที่นอกเหนือจากความรู5

ทางด5านวิชาชีพ เพื่อให5นักศึกษามีความพร5อมที่

จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได5 เชQน  

-  ทักษะการบริหารจัดการ 

-  การเป{นผู5ประกอบการ 

-  ความรู5ด5านตลาดและธุรกิจ 

-  และ Soft Skills ตQาง ๆ เป{นต5น เพราะใน

อนาคตจะมีป�ญญาประดิษฐ7 (AI) เข5ามาทดแทน

การทำงานบางประเภท รวมถึงนักศึกษา

ต5องการให5มี 

 

 

-  การสร5างความรQวมมือทางด5านการเรียนการ

สอนและด5านวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตQางประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ

นักศึกษาให5เป{นสากลด5วย 

• เพิ่มเนื้อหาในกระบวนวิชาที่เน5นการเป{นผู5ประกอบการ 

• จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด5านการเป{นผู5ประกอบการ แนวคิด

ในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเชิญศิษย7เกQาหรือ

ผู5ประกอบการมาบรรยายเพื่อสร5างแรงบันดาลใจ 

• จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills แบบ short program สั้น ๆ 

ในหัวข5อที่หลากหลาย หลาย ๆ รอบเวลา 

• สนับสนุนให5สาขาวิชารQวมกับผู5ประกอบการจัดโครงการ New 

Technology for All เพื่อให5นักศึกษาได5เรียนรู5เทคโนโลยี

สมัยใหมQ 

 

 

 

• แสวงหาเวทีให5นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับสถาบันตQางประเทศเพิ่มขึ้น และ/หรือการ

บรรยาย แลกเปลี่ยน ประชุมรQวมกันของนักศึกษา (กลุQมยQอย) 

ผQาน Teleconference กับนักศึกษา/คณาจารย7ในสถาบัน

ตQางประเทศ 

• คณะฯ มีโครงการสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีในการฝpกงานตQางประเทศ  

• คณะฯ มี MOU กับมหาวิทยาลัยในตQางประเทศ จำนวน 29 

แหQง 

• ในป^ 2563 คณะฯ รQวมกับ Kumamoto University ประเทศ

ญี่ปุ¦น สร5างหลักสูตร double degree ในระดับปริญญาเอก 

5.   ควรมุQงเน5นการพัฒนาและรักษาคุณภาพทาง

วิชาการให5ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด5าน

ภาษาอังกฤษให5กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให5

เกิดความเป{นนานาชาติแบบองค7รวม และ

ตอบสนองยุทธศาสตร7ด5านการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะความเป{นพลเมือง

โลกมากยิ่งขึ้น 

• พัฒนา/แสวงหา module การจัดการเรียนการสอน/

การศึกษาด5วยตนเองด5านทักษะภาษาอังกฤษในวิชาชีพ  

• คณะฯ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให5แกQนักศึกษา ชั้นป^ที่ 

2 และ 3 ผQานระบบออนไลน7เป{นประจำทุกป ̂

• ภาควิชาสนับสนุนงบประมาณให5แกQบุคลากร (นักวิชาชีพ) ให5

เพิ่มพูนความรู5ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน 
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• คณะฯ สนับสนุนงบประมาณให5บุคลากรสำนักงานเลขาฯ ที่

ต5องติดตQอสื่อสารกับชาวตQางชาติ ให5เพิ่มพูนความรู5ทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

• ศูนย7บริการฯ สนับสนุนงบประมาณให5พนักงานสอบวัดความรู5

ภาษาอังกฤษ (TOEIC) หากสอบผQานในระดับที่กำหนดจะ

ได5รับเงินคQาตอบแทนเพิ่มรายเดือน ตามระดับคะแนนที่ได5 

 

6.   ควรพิจารณาทบทวนจำนวนการรับนักศึกษาของ

บางสาขาวิชา และการพัฒนาหลักสูตรตQาง ๆ 

โดยเฉพาะศาสตร7ที่มุQงเน5นทางด5านหัตถการ 

เนื่องจากบัณฑิตที่สำเร็จจากสาขาวิชาที่ใช5หัตถการ

น5อย อาจมีความต5องการของผู5ใช5บัณฑิตลดลง 

เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลและป�ญญาประดิษฐ7 (AI) 

สามารถเข5ามาทดแทนการทำงานของมนุษย7ได5 

• ถึงแม5วQาจะม ีAI มาชQวยในการปฏิบัติงาน อยQางไรก็ตามองค7

ความรู5ด5านเทคนิคการแพทย7 ยังคงมีความจำเป{น และเป{นที่

ต5องการของตลาดเนื่องจากสถานการณ7ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ได5แกQ การเข5าสูQสังคมผู5สูงอายุ และการแพรQระบาดของ 

COVID-19 รวมถึงการให5ความสำคัญกับการเป{น

ผู5ประกอบการด5านธุรกิจสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจำนวนรับ

นักศึกษาจำเป{นต5องคงจำนวนเดิมไว5 แตQจะมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการเรียนการสอนโดย จัดเนื้อหาในกระบวนวิชาที่เน5น

การเป{นผู5ประกอบการ และจัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills ที่

สำคัญและจำเป{น เพื่อให5นักศึกษามีทักษะการเป{น

ผู5ประกอบการเพิ่มขึ้นด5วย รวมทั้งเสริมการจัดเตรียมความ

พร5อมในการทำความเข5าใจที่เกี่ยวข5อง new technology 

เพื่อใช5เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐ7ได5อยQางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน7สูงสุดกับการทำงานในวิชาชีพ 

 

7.   ผลการดำเนินงานตามข5อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย ยังไมQตอบสนองเจตนารมณ7ที่สภา

มหาวิทยาลัยได5ให5ไว5เทQาที่ควร 

 

• คณะฯ ดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามแนวทาง 

EdPEx ในป^ 2563-2565 เพื่อตอบสนองเจตนารมณ7 ที่สภา

มหาวิทยาลัยได5ให5ไว5  

 

 

  



 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนำเสนอต7อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม7 คณบดีคณะเทคนิคการแพทยB รอบ 1 ปD 6 เดือนหลัง 

(1 มีนาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564) 
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6. ป�ญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการบริหารงานท่ีผ:านมา 

1. ไม3สามารถสรรหา คัดเลือก และบรรจุคณาจารยdตามแผนท่ีกำหนดไวS  เน่ืองจากเปoนสาขาขาดแคลน 

2. คณะฯ มีขSอจำกัดในดSานพื้นที่ ทำใหSไม3สามารถขยายงานการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ ไดS

อย3างเต็มศักยภาพ และเมื่อมีการขอใชSพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อขยายงาน เกิดความล3าชSาในการ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี เน่ืองจากติดขัดดSวยข้ันตอน กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย 

3. ผูSบริหารคณะฯ ไม3มีความรูSท่ีลึกซ้ึงดSานขSอกฎหมายท่ีเก่ียวขSองกับการจัดซ้ือจัดจSางและการดำเนินงาน 

ต3าง ๆ ทำใหSมีความเส่ียงต3อการกระทำผิดกฎหมาย 

 
7. สิ่งที่ส:วนงานต*องการให*มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช:วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของส:วน

งาน 

1. ขอใหSมหาวิทยาลัยจัดทำฐานขSอมูลส3วนกลางท่ีเช่ือมโยงกับทุกหน3วยงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการ

ทำงานของคณะฯ โดยเฉพาะอย3างยิ่งฐานขSอมูลบุคลากร ฐานขSอมูลผลงานทางวิชาการ  และฐานขSอมูล

นักศึกษา 

2. ขอพิจารณาจัดสรรพื้นที่ใหSคณะฯ ใชSพื้นที่บริเวณศูนยdวิจัยขSาว (เดิม) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 และ 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ณ ศูนยdการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม3 หริภุญไชย จังหวัดลำพูน จากเดิม 

5 ป\ เปoนอย3างนSอย 10 ป\ เพ่ือใหSเกิดความคุSมค3าในการลงทุน 

3. ขอใหSมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตรdตามวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 

เน่ืองจากคณะฯ มีงบประมาณจำกัดไม3สามารถสมทบงบประมาณไดSทุกโครงการ 

4. ขอใหSมหาวิทยาลัยสนับสนุนบุคลกรจากกองกฎหมาย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ และกองคลัง 

มาร3วมเปoนกรรมการในการดำเนินการจัดซ้ือ จัดจSาง ตรวจแบบ และควบคุมงานเม่ือคณะฯ มีการปรับปรุง

หรือก3อสรSางอาคาร   
 

 


