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สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที ่30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

1. ภารกิจดานผลลัพธผูเรียน 

ระบบงาน : จัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหอัตราการคงอยูของ
นักศึกษาท่ีศึกษาตอในช้ันปท่ี 2 เทียบกับ
นักศึกษาเขาเรียนในชั้นปที่ 1 สูงขึ้น 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 มี
จํานวนลาออกจํานวน
มาก 

- ใหขอมูลนักศกึษา และสราง
ความรูความเขาใจในวิชาชีพ
ผานกระบวนวิชาชั้นปที่ 1 
ในบางสาขาวิชา 

- จัดกิจกรรมสงเสริมความ
เขาใจในวิชาชีพผานการรวม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
การไปศกึษาดูงานของ
วิชาชีพตาง ๆ ในโรงพยาบาล 

ไมเพียงพอ
เนื่องจากอัตรา
การคงอยูของ
นักศึกษาเมื่อขึ้น
ชั้นปที่ 2 ยังไมดี
ขึ้น 

นักศึกษาบางคนมีความ
มุงมั่นที่จะไปสอบเขา
ศึกษาคณะอื่นตามที่ตั้งใจ
ไวแตแรก ถึงแมคณะฯ จะ
มีการใหขอมูลและสราง
ความรูความเขาใจใน
วิชาชีพแกนักศึกษามาก
ขึ้น ก็ไมอาจเปลี่ยนความ
ตั้งใจของนักศึกษาได 

- ประชาสัมพันธวิชาชีพและ
หลักสูตรของคณะฯ ใหกับ
นักเรียนตั้งแตกอนการ
รับเขาผานทางระบบ
ออนไลน 

- จัดโครงการ Med-Tech 
Camp เพื่อใหนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่
สนใจในวิชาชีพที่คณะเปด
สอนไดมารวมกิจกรรม
และจัดทําแผนรับเขารอบ 
TCAS1 เพ่ือรองรับ
นักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการเพ่ือใหไดนักเรียน
ที่สนใจศึกษาในหลักสูตร
ของคณะฯ จริง ๆ  

งานบริการ
การศึกษา 

- ฝายประชาสัมพันธ
คณะฯ ไดจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ
คณะฯ และวิชาชีพ
ผานสื่อออนไลน 

- การจัดทํา Live สด
แตละสาขาวิชา
เพื่อใหขอมูลของแต
ละสาขาวิชา 

- งดจัดทําคาย Med-
Tech Camp ในป 
2563 เน่ืองจาก
สถานการณโควิด 
โดยจะนําไป
ดําเนินการในป 
2564 

วัตถุประสงค : นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาของหลักสูตร 

นักศึกษาใชเวลาเรียน
เกินระยะเวลาของ
หลักสูตร 

- จัดทําระบบการตดิตาม
นักศึกษา 

- จัดทําฐานขอมูลผลการเรียน
และ การลง ทะเบียนตาม

ไมเพียงพอ
เนื่องจากยังคงมี
นักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนออน

- นักศึกษาไมผานรายวิชา
บังคับที่เปน pre-
requisite ของกระบวน

- สํารวจนักศึกษาวา
ประสงคจะใหคณะจัด
โครงการสอนเสริมวิชา
ไหนบางเพ่ือชวยเหลือ

งานบริการ
การศึกษา 

- จัดโครงการสอน
เสริมใหในกระบวน
วิชาที่พบวาคะแนน
สอบกลางภาคของ
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โครงสรางหลักสูตรและ
แผนการศึกษาของนักศึกษา 

- จัดโครงการสอนแสริม
สําหรับนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนออน 

- จัดทําโครงการอาจารยที่
ปรึกษาพบนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา 

หลายวิชาและ
ไมไดรับการสอน
เสริมครอบคลมุ
ทุกรายวิชาที่ออน 

วิชาที่จะเรียนในป
การศึกษาถัดไป 

- ยังคงมีนักศึกษาลาพัก
การศึกษาเพ่ือเตรียมตัว
ไปสอบคณะอื่น แต
นักศึกษาสอบไมติด และ
กลับมาเรียนท่ีคณะฯ ใน
ปการศึกษาถัดไป ทําให
นักศึกษาใชระยะเวลาใน
เรียนไมเปนไปตามที่
กําหนดในหลักสูตร 

 

นักศึกษาดานการเรียนได
ครอบคลมุวิชาที่นักศึกษา
ออน 

- จัดกิจกรรมการติดตาม
ดูแลนักศึกษาโดยผาน
อาจารยที่ปรึกษาใหเร็วขึ้น
กวาปกอน และเพิ่มชอง
ทางการสื่อสารระหวาง
นักศึกษากับอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อใหสามารถ
ทราบปญหา ของนักศึกษา
ไดเร็วขึ้น 

นักศึกษาตํ่าสําหรับ
ภาคเรียนที่ 
2/2562 และ 
1/2563  

- ไมไดจัดโครงการ
อาจารยที่ปรึกษาพบ
นักศึกษาเนื่องจาก
สถานการณโควิด แต
ปรับเปลี่ยนให
อาจารยที่ปรึกษา
ติดตามนักศึกษาผาน
ระบบการสื่อสาร
ออนไลน เชน Line 
หรือ Facebook 
แทน 

วัตถุประสงค : เพ่ือจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพตามเกณฑของแตละวิชาชีพ   

นักศึกษาสอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพแตละ
สาขาไดต่ํากวารอยละ 
90 

จัดโครงการเตรียมความพรอม
การสอบใบประกอบวิชาชีพ 

พอเพียง โครงการเตรียมความ
พรอมอาจไมเพียงพอ
สําหรับนักศึกษากลุมออน 
และนักศึกษากลุมท่ีไมเขา
รวมกิจกรรมการเตรียม
ความพรอม 

- จัดกิจกรรมเสริมความรู
ใหกับนักศกึษาระหวาง
การเรียนการสอน 

- ทําความเขาใจใหนักศึกษา
เห็นความสําคัญในการเขา
รวมกิจกรรม 

ภาควิชาที่
เกี่ยวของ 

- ทุกภาควิชาไดจัด
กิจกรรมตามแผน
ของแตละภาควิชา 

- ผลสอบใบประกอบ
วิชาชีพแตละสาขาใน
ปการศึกษา 2562 
สอบในป 2563 

MT = 83/86 = 
96.5% 

RT = 72/77 = 
93.5% 
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OT = 67/71 = 
94.4% 

PT = 49/51 = 
96.1% 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหบัณฑิตมีสมรรถนะ
ดานภาษาอังกฤษท่ีสามารถแขงขันได 

บัณฑิตมีสมรรถนะดาน
ภาษาอังกฤษท่ียังแขงขัน
ในตลาดแรงงานไมได 

- กําหนดคาเปาหมายของผล
สอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาปสุดทาย (CMU 
eGrad)  เพื่อใหทุกสาขาวิชา
มุงสูเปาหมายเดียวกันในการ
จัดการเรียนการสอน 

- สอดแทรกภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอนใน
ทุกกระบวนวิชาเอกไมนอย
กวารอยละ 20 ของเนื้อหา
กระบวนวิชา 

 

ไมพอเพียง
เนื่องจากผลการ
สอบ CMU 
eGrad ของ
นักศึกษายังไมถึง
คาเปาหมายที่
มหาวิทยาลัย
กําหนดไว (รอย
ละ 70 ของ
นักศึกษาท่ีเขา
สอบผานระดับ 
B1 ขึ้นไป) 

นักศึกษายังมีระดับผลการ
สอบ CMU eGrad ไมถึง
คาเปาหมายที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว   

- คงการสอดแทรก
ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอนในทุก
กระบวนวิชาเอก  

- จัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา โดยใหนักศกึษา
เรียนผานสื่อออนไลน 

งานบริการ
การศึกษา/
ภาควิชา 

- หลักสูตรสอดแทรก
ภาษาอังกฤษในการ
สอนทุกกระบวน
วิชาเอกทุกภาค
การศึกษา 

- นักศึกษาชั้นปที่ 4 ป
การศึกษา 2562 
เขารวมโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ 
รอยละ 94.86 
(277 คนจาก
นักศึกษา 292 คน) 

- ผลสอบภาษาอังกฤษ 
CMU-eGrad ของ
นักศึกษาต้ังแตระดับ 
B1 ขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้น
จากปการศกึษา 
2561 จากรอยละ 
28.4 เปนรอยละ 
43.5 แมจะยังไมถึง
เปาหมายท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด
ไว  
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2. ภารกิจดานภารกิจดานการวิจัยและนวตักรรม 

ระบบงาน : พัฒนางานวิจัย 
วัตถุประสงค :  
1. การวิจัยมีศักยภาพ มีคณุภาพขั้นแนว
หนา มีความเปนเลิศในระดับสากล 
2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชน เผยแพร และตอยอดเชิง
พาณิชย 
 

จํานวนบทความวิจัยที่
เผยแพรในฐานขอมูล
สากลไมบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวใน
แผนยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติการประจําป 

- กําหนดกิจกรรมสงเสริมให
เกิดงานวิจัย การผลิตผลงาน
วิชาการจากงานวิจัยใน
แผนปฏิบัติการประจําป 
2563 ในตัวชี้วัด 3.1 
จํานวน 6 กิจกรรม (เฉพาะ
สวนกลาง) 

- จัดงบประมาณสนับสนุนการ
ตีพิมพ เผยแพรบทความวิจัย
กรณี open access (page 
charge) หรือที่มี Impact 
Factor สูง 

- โครงการสนับสนุนการเตรียม 
manuscript ภาษาอังกฤษ, 
การ proof reading 

เพียงพอ ไมมี - จัดโครงการสงเสริม
ศักยภาพและคุณภาพ
งานวิจัย/โครงการอบรม
เชิงปฏิบัตกิาร
Abstract/Manuscript 
Writing/โครงการ
สนับสนุนการตรวจ
พิจารณาภาษาเพ่ือการ
ตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ/โครงการพัฒนา
มาตรฐานจริยธรรมการ
วิจัย 

- สนับสนุนงบประมาณ
รางวัลพิเศษการตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการ การ
ยื่นจดทรัพยสินทางปญญา 
ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
นําไปใชประโยชน/
สนับสนุนเพ่ิมเติม
คาธรรมเนียมการตพีิมพ
บทความทางวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (Q1) 

- มีการติดตามผลโครงการ/
กิจกรรมและรายงานผล
ตอผูบริหารรายไตรมาส 

งานบริหาร
งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ 

จํานวนบทความวิจัยที่
เผยแพรในฐานขอมูล
สากล 
รอบ 6 เดือน  
- ได 63/110 คิด
เปนรอยละ 57.27  
รอบ 12 เดือน 
- ได 118/110 เกิน
คาเปาหมาย (ตค. 63 
โดยตัวชี้วัดน้ีรายงาน
ตามปปฎิทิน) 
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การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

- ผลักดันและเพ่ิมแรงจูงใจ
ใหอาจารย/นักวิจัย ไดรับ
ขอมูลแจงเตือนการ
ติดตามและรับทราบถึง
งบประมาณที่จะสนับสนุน
จากคณะฯ 

 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํา
รวมกับตางประเทศมี
จํานวนนอย 

- คณะฯ และภาควิชาสงเสริม 
ผลักดันใหมีกิจกรรมเจรจา
ความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันตางประเทศ 

- ภาควิชาฯ รวมกันแสวงหา
ความรวมมือทางวิชาการจาก
ศักยภาพของอาจารย 
นักวิจัย เครือขายวิจัยแบบไม
เปนทางการ เพิ่มเตมิจาก 
MOU 

เพียงพอ ไมมี - จัดโครงการสนับสนุนการ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ
พัฒนาขอเสนอโครงการ
รวมกับผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ/สถาบันใน
ตางประเทศ/โครงการ
แสวงหาผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศ หรือ Visiting 
Professor 

- สนับสนุนงบประมาณดาน
การสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและ
การวิจัยระหวางสถาบัน 
และหนวยงานตางประเทศ
, MOU และ student 
Mobility & staff 
exchanges 

- มีการติดตามผลโครงการ/
กิจกรรมและรายงานผล
ตอผูบริหารรายไตรมาส 

งานบริหาร
งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ 

1. จํานวน MOU ท่ี
ทํารวมกับ
ตางประเทศ 
รอบ 6 เดือน  
- มี 4 สถาบัน  
รอบ 12 เดือน  
- มี 5 สถาบัน 
 
2. ทั้ง 4 ภาควิชาของ
คณะมีอาจารยทํา
โครงการวิจัยรวมกับ
ตางประเทศ 



ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

- ผลักดันและเพ่ิมแรงจูงใจ
ใหอาจารย/นักวิจัย ไดรับ
ขอมูลแจงเตือนการ
ติดตามและรับทราบถึง
งบประมาณที่จะสนับสนุน
จากคณะฯ 

 จํานวนผลงานวิจัยถูก
นําไปใชประโยชน หรือ
ตอยอดเชิงพาณิชยมี
จํานวนนอย 

คณะฯ มีระบบการกํากับ
ติดตามเพ่ือสงเสริมการนํา
ผลงานการศกึษาวิจัยไปใช
ประโยชน พัฒนานวัตกรรม/
ผลิตภัณฑ และสนับสนุนการ
ตอยอดเชิงพาณิชยผาน
คณะกรรมการสงเสริมพัฒนา
งานวิจัย, จัดตั้งคณะกรรมการ
ชมรมนักประดิษฐเทคนิค
การแพทย หรือ “AMS DIY 
Club”และ จัดต้ัง
คณะกรรมการบูรณาการงาน
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
และการเรียนการสอนใน
ชุมชน 

เพียงพอ ไมมี - จัดโครงการเสริมศักยภาพ
ของเครือขายกลุมวิจัย/
ศูนยวิจัย/หนวยวิจัย
สําหรับบูรณาการขาม
สาขา เพื่อขับเคลื่อนพันธ
กิจดานงานวิจัย และการ
นําผลงานไปใชประโยชน 

- จัดโครงการสงเสริมความ
รวมมือกับภาคเอกชน/
อุตสาหกรรม/
TLOUBI/STeP เพื่อ
พัฒนาและผลักดัน
ขอเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรม การข้ึนทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา และ
การตอยอดสูเชิงพาณิชย 

- จัดโครงการพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑ
นวัตกรรมพรอมใชงานใน
เชิงพาณิชย 

งานบริหาร
งานวิจัยและ
วิเทศสมัพันธ 

รอบ 6 เดือน:  
ผลงานวิจัยถูกนําไปใช
ประโยชนโดยสวนงาน
ภายนอก จํานวน 
4/25 ผลงาน, 
นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ/
การบริการท่ีมี
ศักยภาพเชิงพาณิชย 
จํานวน 2/1 ผลงาน 
 
รอบ 12 เดือน: 
ผลงานวิจัยถูกนําไปใช
ประโยชนโดยสวนงาน
ภายนอก จํานวน 29 
ผลงาน (คาเปาหมาย 
25), นวัตกรรม/
ผลติภัณฑ/การบริการ
ที่มีศักยภาพเชิง
พาณิชย จํานวน 4 
ผลงาน (คาเปาหมาย 
1) 



ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

- จัดโครงการรางวัล
นวัตกรรมที่สามารถตอ
ยอดในเชิงพาณิชย 

- ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง เงินรางวัลพิเศษการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
การยื่นจดทรัพยสินทาง
ปญญา ผลงานวิจัยที่ไดรับ
การนําไปใชประโยชน ของ
คณะเทคนิคการแพทย 

3. ภารกิจดานการบรกิารวิชาการแกสังคม 

ระบบงาน : การใหบริการทางคลินิก 
วัตถุประสงค : เพ่ือเปนแหลงรายไดให
คณะพึ่งตนเองไดมากขึ้นกอใหเกิดการ
พัฒนาทั้งดานบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ ทํา
ใหเกิดการปรับปรุงระบบงานในองคการให
เหมาะสมและคลองตัวมากขึ้น 

เงินรายไดลดลง จาก
สถานการณโควิด-19 
สงผลตอการตัดสนิใจเขา
รับบริการ 

- มีมาตรฐานดานการรักษา
ความสะอาด และความ
ปลอดภัยตามมาตฐานการ
ปองกันการแพรระบาดของ
โควิด-19 เชนการกําหนดจุด
คัดกรองผูรับบริการ และ 
การเวนระยะหาง 

- จํากัดจํานวนบุคลากรที่
ใหบริการ ตามจํานวน
ผูรับบริการที่ลดลง 

- วางแผนการตลาดให
สอดคลองกับพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนไปของผูรับบริการ 

เพียงพอ ผูรับบริการตดัสินใจไมเขา
รับบริการเน่ืองจากปญหา
ดานเศษฐกิจท่ีแยลง ทําให
ตองดูแลปากทองมากกวา
สุขภาพ 

ความเส่ียงท่ียังมีอยูเปน
ปจจัยที่ควบคมุไมได 

ศูนยบริการ
เทคนิค
การแพทย
คลนิิก 

- ผูรับบริการใหความ
ไววางใจในมาตรฐาน
การปองกันการแพร
ระบาดเชื้อโควิ-19 
ของศูนยฯ 

- สามารถควบคมุ
คาใชจายใหมีรายรับ
สูงกวารายจาย 

- ผูรับบริการเขาถึง
บริการทางชองทาง
ออนไลนมากขึ้น 



ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

- เปดบริการตรวจเชื้อโควิด-
19 ดวยวิธี Real-time RT-
PCR 

ระบบงาน : การใหบริการวิชาการแก
สังคม 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหเกิดชุมชนตนแบบ
ในการดูแลสุขภาพ 

งานบริการวิชาการรับใช
สังคมของคณาจารย
คณะฯ ทําในหลายชุมชน
อาจทําใหไมเกิดชุมชน
ตนแบบได 

- คณะฯ กําหนดชุมชน
เปาหมายท่ีตองการมุงเปา
และสื่อสารใหคณาจารยใน
คณะฯ ทราบ 

- จัดกิจกรรมรวมกับ ชุมชน
เปาหมายในการดแูลสุขภาพ 
และการตรวจสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนเปาหมาย 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในพ้ืนที่ชุมชน
เปาหมาย 

- จัดสรรทุนวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
การดูแลสุขภาพในชุมชน
เปาหมาย 

เพียงพอ การติดตามภาวะสุขภาพ
ของคนในชุมชนวามีภาวะ
สุขภาพดีขึ้นหรือไม 

กําหนดใหทุกกิจกรรมท่ีทํา
ในพ้ืนท่ีเปาหมายกําหนด 
output และ outcome 
ของกิจกรรมต้ังแตเริ่มทํา
กิจกรรมและรายงานการ
บรรลุเปาหมายให
คณะกรรมการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับ
งานวิจัยและการเรียนการ
สอนทราบ 

ศูนยบริการ
เทคนิค
การแพทย
คลนิิก 
และงาน
บริหารวิจัย
และวิเทศ
สัมพันธ  
 

- คณะกําหนดพ้ืนท่ี
เปาหมายในการ
บริการวิชาการ
วิชาการรับใชสังคม
เปน พื้นที่ อบต.ดอย
หลอ อ.ดอยหลอ จ.
เชียงใหม และ พื้นท่ี 
อบต.แมกา อ.สันปา
ตอง จ.เชียงใหม 

- คณะฯ รวมกับ
องคการบริหารสวน
ตําบลในพ้ืนท่ี
เปาหมายจัดกิจกรรม
การตรวจสุขภาพ 
(ตรวจเลือดและ X-
ray ปอด) และการ
ใหคําปรึกษาทาง
กายภาพบัดและ
กิจกรรมบําบัด 

- ภาควิชาจัดการเรียน
การสอนกระบวน
วิชาเทคนิค
การแพทยชุมชนและ
กายภาพบําบัดสัมผัส



ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.
ดอยหลอ และ อบต.
แมกา 

- คณะฯ จัดสรรทุน
วิจัยเชิงพื้นท่ีสําหรับ
ชุมชนเปาหมาย
จํานวน 10โครงการ 
ประกอบดวยทุนวิจัย 
matching fund 
ระหวางคณะฯ กับ
ภาควิชาวิชาจํานวน 
5 โครงการ และทุน
วิจัยจากงบประมาณ
สวนกลางของคณฯ 
จํานวน 5โครงการ  

4. ภารกิจดานศิลปวฒันธรรมและความเปนไทย 

ไมมี        

5. ภารกิจดานการบรหิารจัดการ 

ระบบงาน : บริหารสัญญา 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหการรับเงินคาเชา
สถานท่ีและคาสาธารณูปโภคเปนไปตาม
กรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
ถูกตองตามกฎ ระเบียบ และเปนไปตาม
สัญญาเชาพื้นท่ี รวมทั้ง เพื่อใหการบริหาร
จัดการเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็วและมี

- การรับเงินคาเชาและ
คาสาธารณูปโภคลาชา
ไมเปนไปกรอบเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
และเปนไปตามสัญญา
เชาพ้ืนที่ 

 

- มีระบบการตรวจสอบการรับ
เงินประจําวัน 

- มีการจัดทํารายงานคาเชา
ประจําเดือนเสนอตอหัวหนา
สวนงานและมหาวิทยาลัย 

-ปรับปรุงวิธีการสงเงินคาเชา
ในกรณีที่ชําระคาเชาโดย
วิธีการโอนเงิน โดยคณะฯ 

ยังไมเพียงพอ 

เนื่องจาก

ผูปฏิบัติงานไดรับ

หลักฐานการโอน

เงินจากรานผูเชา

ลาชา 

 

- ผูปฏิบัติงานไมไดรับ
หลักฐานการโอนเงินคา
เชาและคาสาธารณูปโภค 

- เพ่ิมชองทางการสื่อสารกับ
ผูประกอบการในการแจง
ยอดชําระคาเชาและคา
สาธารณูปโภคผานระบบ
ไลน 

- เพ่ิมชองทางการสื่อสารให
ผูประกอบการโดยการสง
หลักฐานการ 

งานการเงิน
การคลังและ
พัสดุ 

- คณะฯ ไดรับเงินคา
เชาและคา
สาธารณูปโภค
ภายในระยะเวลา
ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดครบทุก
รานคา 



ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดกับคณะ
เทคนิคการแพทย และมหาวิทยาลัย 

กําหนดใหผูเชาสงสําเนา
หลักฐานการโอนเงินให
ผูปฏิบัติงานคณะฯ ทันทีที่
โอนเงินเขาบัญชีของคณะฯ 
ผานระบบไลน 

- ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลา
การเรียกเก็บคา
สาธารณูปโภคเพ่ือใหผูเชา
จายชําระคาสาธารณูปโภค
พรอมกับคาเชา 

โอนเงินชําระคาเชาและคา
สาธารณูปโภคผานระบบ
ไลน 

ระบบงาน : บริหารเงินยืมทดรอง
หมุนเวียน 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหคณะฯ มีเงินทดรอง
หมุนเวียนเพียงพอเหมาะสม เปนไปตาม
กฎระเบียบ และเพ่ือใหกระบวนการยืม
เงินทดรองหมุนเวียน มีความถูกตอง 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

- จํานวนเงินยืมหมุนเวียน
ในระบบไมเพียงพอกับ
การจัดกิจกรรม  

- เอกสารประกอบ การ
ยืมเงินหมุนเวียนการจัด
กิจกรรม/โครงการไม
ครบถวน และถูกตอง 

- จัดทําแนวปฏิบัติในการยืม
เงินทดรองหมุนเวียนและแจง
เวียนใหผูปฏิบัติงาน/ผูยืมเงิน
ทดรองหมุนเวียนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

- มีการพัฒนาระบบติดตาม
เงินยืม 

 

การควบคมุ
ภายในยังไม
เพียงพอ 
เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงาน/ผูยืม
เงินทดรอง
หมุนเวียนยังไม
ตระหนักในการ
ถือปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติในการยืม
และคืนเงิหมุน
เวียนตามกรอบ
เวลาที่คณะฯ/
มหาวิทยาลัย
กําหนดอยาง
เครงครัด 

- ผูปฏิบัตงิานไมถือปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติในการยืม
เงินทดรองหมุนเวียน
อยางเครงครัด และสง
หลักฐานประกอบการ
เบิกจายลาชา หลักฐาน
ไมครบถวนสมบูรณ และ
ถูกตอง 

- ขั้นตอนการยืมเงินทด
รองหมุนเวียนมีหลาย
ขั้นตอน 

- สรางความตระหนักใหผู
ปฏิบัติและผูยืมเงินทดรอง
หมุนเวียนถือปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ และกฎ/
ระเบียบอยางเครงครัด 

- ปรับปรุงขั้นตอนการยืม
เงินโดยใชระบบ 
businessnet  ในการ
จายเงินยืมใหผูยืม 

 

งานการเงิน
การคลัง 
และพัสดุ 

การสงคนืเงินยืมทด
รองหมุนเวียนลาชา
เกินระยะเวลาที่
คณะฯ กําหนดจํานวน 
32 สัญญา จาก
ทั้งหมด 536 
สัญญา 



ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

-ผูยืมเงินทดรอง
หมุนเวียนไดรับ
เงินลาชาเนื่องจาก
กระบวนการยืม
เงินมีหลาย
ขั้นตอน  

ระบบงาน : สรรหาและคัดเลอืกบุคลากร 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหการสรรหา/
คัดเลือกบุคลากร เหมาะสมกับตําแหนง 
และมีจํานวนครบถวน ตรงตามท่ี
หนวยงานตองการ รวดเร็วทันตอความ
ตองการ และถูกตองตามกฎระเบียบ 
ขอบังคบั 

การดําเนินการสรรหา/ 
คัดเลือกบุคลากรไม
เหมาะสมกับตําแหนง 
จํานวนไมครบถวนตามที่
หนวยงานตองการ ลาชา
ไมทันตอความตองการ 
และไมถูกตองตาม
กฎระเบียบ ขอบังคบั 

- เจาหนาที่/ คณะกรรมการมี
ความรูความเขาใจใน 
กฎระเบียบขอบังคบัใน
วิธีการสรรหา/ คัดเลือก และ
การบรรจุ แตงตั้งฯ 

- กรรมการกําหนดคุณลกัษณะ
และความสามารถของ
ตําแหนงงานตรงกับความ
ตองการของสวนงาน และ
กําหนดวิธีการสรรหาที่
สามารถวัดความรู 
ความสามารถของผูสมัครให
ตรงกับคณุสมบัติของ
ตําแหนงได 

- กฎระเบียบวิธีการสรรหามี
ความยืดหยุนและเอื้อตอการ
ปฏิบัติในสถานการณปจจุบัน 

- มีการมอบอํานาจ กระจาย
อํานาจ ในการสรรหา 
คัดเลือกไดเองในระดับคณะ 

มีการควบคุม
ภายในเพียงพอ  
แตยังปจจัย
ภายนอกที่ไม
สามารถควบคุมได 
ในการสรรหา
บุคคลเพ่ือบรรจุ
ใดทันตามความ
ตองการของ
ภาควิชา    
 

มีการเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีการสรรหาใหม 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ  
ติดตามขอมูลระเบียบ 
หลักเกณฑที่เปลี่ยนแปลง
ไมสม่ําเสมอ 

1.ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
ศึกษา และเขารับการ
อบรมเพื่อเรียนรู กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ที่
เกี่ยวของใหเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง  

2.แจงประชาสัมพันธให
ผูเกี่ยวของรับทราบอยาง
ทั่วถึง 

งานบริหาร
ทั่วไป 

- ดําเนินการสรรหา/
คัดเลือกบุคคล ได
อยางเหมาะสม 
ถูกตองตาม
กฎระเบียบ 
ขอบังคบั จํานวน 
13 อัตรา (จัดสรรป 
2552-2564)  
โดยบรรจุแลวเสร็จ 
3 อัตรา / กันอัตรา
ตําแหนงรองรับ
นักเรียนทุน 4 อัตรา 
อยูระหวาง
ดําเนินการคัดเลือก/
ขอปรับลดคณุวุฒิ   
จํานวน 6 อัตรา    

//  ทั้งนี้อัตราที่ขอ
ปรับลดคุณวุฒ ิ
เนื่องจากเปนสาขา
ขาดแคลนไมสามารถ



ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

บรรจุบุคคลใน
คุณวุฒิท่ีกําหนดได  

ระบบงาน : ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
วัตถุประสงค : เพื่อใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และเลื่อน
เงินเดือนประจําปเสร็จสิ้นทันเวลาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานและเสนอ
เลื่อนเงินเดือนประจําป
ไมเสร็จทันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

- เจาหนาที่/ คณะกรรมการมี
ความรูความเขาใจใน 
กฎระเบียบขอบังคบัใน
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนประจําป 

- มีความทันสมัยและใช
เทคโนโลยีในการดําเนินการ
เรื่องนี้โดยเฉพาะ มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเสนอเลื่อนเงินเดือน
ประจําปออนไลน 

- มีการตรวจสอบ และแจง
เตือนบุคลากร ใหกรอก 
TOR/ JA  ตามรอบเวลาของ
บุคลากรแตละประเภท 

- จนท. มีการตรวจสอบขอมูล
ของบุคลากรแตละประเภท 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑตาม
สถานะแวดลอมของบุคลากร
รายบุคคล  พรอมท้ังจัดทํา
ขอมูลรายละเอียดเสนอ
ผูบังคับบัญชาตนสังกัด
พิจารณา ไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว ชัดเจน 

มีการควบคุม
ภายในเพียงพอ 

บุคลากรไมไดกรอก 
TOR/JA  ตามรอบเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดวย
สาเหตุลืม 

1.มอบหมายให
ผูบังคับบัญชาช้ันตน 
ตรวจสอบในระบบ CMU-
MIS และแจงเตือน
บุคลากรในสงักัด 

2. ปฐมนิเทศเพื่อใหความรู
ความเขาใจในการกรอก 
TOR/JA .ใหแกบุคลากรท่ี
บรรจุใหม 

งานบริหาร
ทั่วไป 

- บุคลากรคณะฯ ทุก
คนกรอก TOR/JA   
ครบถวน  ตามรอบ
ระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 



ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

ระบบงาน : บํารุงรักษาอาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหมีความปลอดภัยใน
การใชงาน ในอาคารสถานที่ ของคณะ 

อาคารคณะฯ มีอายุการ
ใชงานเกิน 20 ป  

- มีการสํารวจอาคารโดย
วิศวกร เปนประจําทุกปและ
ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะวิศวกร
ผูเชี่ยวชาญ เชน 

- จัดทําผังอาคารในทุกชั้น  
แจงไวใหทราบอยางชัดเจน 

- มีระบบการบํารุง รักษา  
ลิฟต ปม เครื่องปนไฟฉุกเฉิน 
อุปกรณเตือนภัย เครื่อง
ดับเพลิง ฯลฯ โดย
ผูเชี่ยวชาญ อยางสม่ําเสมอ 

- มีแผน และจัดซอมอัคคภีัย 
แผนดินไหว ประจําทุกป เพ่ือ
สรางความตระหนัก ให
ความรู ความเขาใจ และ
วิธีการในการแกไขปญหา 
กรณีเกิดเหตุการณจริง 

มีการควบคุม
ภายในเพียงพอใน
ระดับหนึ่ง แตยังมี
กรณีฉุกเฉินจาก
ปจจัยภายนอกที่
ไมอาจควบคุมได
อยูบาง 

ยังมีเหตุฉุกเฉิน เชน ทอ
น้ําประปาแตก  เกิดขึ้น 
จากเหตุสุดวิสัย หรือ
อุบัติเหตุ  

- มีแนวปฏิบัติและผูทีพ่บ
เหตุสามารถติดตอกับ
ผูรับผิดชอบได กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

- มีการฝกซอมเจาหนาที่เวร
รักษาการณในกรณีแกไข
ปญหาเบ้ืองตน เชน การ
แกไขปญหาลิฟต ติด และ
จัดทําสําเนากุญแจลิฟต
รวมไวท่ีจุดหองเวร 

- การแจงตําแหนงจุดเปด
ปดวาลนํ้าในแตละชั้นของ
อาคาร ใหเจาหนาที่เวร
รับทราบ 

- การแจงแนวปฏิบัติใน
กรณีเกิดเหตุฯ ให รปภ.
คณะฯ รับทราบ 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

- มีเหตุฉุกเฉินท่ีไม
รุนแรงและสามารถ
แกไข/ควบคุมได
จํานวน 3 ครั้ง 

- ทอน้ําประปารั่ว 
อาคาร 1 และ
อาคาร 2 

- นักศึกษาติดลิฟต 
อาคาร 3 

 
 

ระบบงาน : บริการเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วัตถุประสงค 
(1) เพ่ือใหบริการเครือขายสารสนเทศมี
ความเสถียร มีความปลอดภัยและ
สอดคลองกับ พรบ.คอมพิวเตอร 

เครือขายสารสนเทศไม
เสถียร มีการรุกรานจาก
แฮคเกอรภายนอก ไวรัส
คอมพิวเตอร ไมสามารถ
บันทึกการเขาใชงานผูใช
เพื่อใชในการติดตาม
ประวัติการเขาใชงาน
ตาม พรบ.คอมพิวเตอร 

- ตรวจสอบการทํางานของ
เครื่องแมขายผานระบบ 
monitor เปนประจํา 

- สํารองขอมูลจากระบบแม
ขายหลักแบบเสมือน และ
สํารองขอมูลสาํคัญทุกวัน 

- กําหนดมาตรการในการ
แกไขปญหาเม่ือพบการ
รุกรานจากแฮคเกอรและการ

เพียงพอ - เครือขายหลักของ
มหาวิทยาลัยเกดิปญหา
ในการใหบริการลูกขาย
ระดับคณะฯ 

- การติดไวรัสคอมพิวเตอร
ของเครื่องลูกขาย- แจง
ประสานงาน/ใหขอมูล
หรือปญหาที่เกิดขึ้นจาก
เครือขายหลักใหทีม

- มีการสํารองขอมูลจาก
ระบบเปนประจําตามตาราง
งานที่กําหนดไวแบบรายวัน
และรายสัปดาห 
- ไมพบการแจงความผิดปกติ
เก่ียวกับการใชงานภายใน
ระบบ e-Office 

หนวย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- เครื่องแมขายลม 2 
ครั้ง เน่ืองจากไฟฟา
ดับ 1 ครั้งและ
อุปกรณชํารุด 1 ครั้ง 
ไดแกไขจนสามารถ
กลับมาใหบริการได
ทันตอเวลาไมพบ
ความเสียหาย และ



ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

โจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร 
ซึ่งคณะกรรมการสารสนเทศ
ฯ ไดใหความเห็นชอบและ
แจงใหทุกหนวยงานทราบ
และถือปฎิบัติ 

- กําหนดใหมีการยืนยันตัวตน
ผูใชงานในระบบเครือขาย 

บริหารเครือขายของ
มหาวิทยาลัยทราบแบบ
ทันที และรวมกําหนด
แนวทางแกไขปญหา 

- รวมคดัเลอืกและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ติดต้ัง/ใชงานโปรแกรม
ปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 
กับสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และติดตั้งใชงาน/แนะนํา
การใชงานแกบุคลากรใน
คณะฯ 

 

ไดวางระบบปองกัน
แลว 

- ตรวจพบการโจมตี
จาก hacker/virus 
computer ในชวง 
ต.ค.62-พ.ค.63 
จํานวน 87382 
ครั้งแตไมพบความ
เสียหายจากการ
โจมตีดังกลาว 

- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
การใหบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศจาก นศ.
เปน 3.73 /
บุคลากร 3.63 
(เกณฑ >3.50) 

- การกําหนด
มาตรการปองกันการ
รุกราน โจมตีจาก
แฮคเกอรและไวรัส
คอมพิวเตอร รวมทั้ง
การปฏิบัติตาม พรบ.
คอมพิวเตอรและ
พรบ.คุมครองขอมูล
สวนบุคคลยังคงเปน



ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 
 

มาตรการท่ีตอง
ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 

(2) เพ่ือใหการบริหารงานภายใตระบบ e-
Office มีเสถียรภาพ/มีประสิทธิภาพ 

ระบบงานและขอมูลการ
ปฏิบัติงานภายในไม
ครบถวน สูญหาย ไม
สามารถสืบคนงานเพื่อ
อางอิงหรือดําเนินการตอ
ได 

- สํารองขอมูลจากแมขายของ
ระบบ e-Office บนแมขาย
เปนประจําทุกวัน 

- สํารองขอมูลจากแมขาย
ระบบ e-Office ลงสื่อบันทึก
ขอมูลภายนอกทุกสัปดาห 

เพียงพอ - ขาดการซกัซอม/คูมือ/
แนวทางในการเรียกคนื/
กูคืนระบบ  

- ระบบถูกพัฒนาจาก
ผูพัฒนาที่อยูภายนอก ซึ่ง
อาจทําใหคณะฯสูญเสีย
การพัฒนาตอยอดระบบ
เองในอนาคต 

- การสาํรองขอมูลจาก
ระบบเปนการสํารอง
เฉพาะตัวขอมูลในงาน
เทานั้น ไมใชตัวระบบที่
ใชในการปฏิบัติการ 

- มอบหมายผูปฏิบัติงานใน
การหารือกับผูพัฒนา
ระบบเพ่ือจัดทําคูมือ/แนว
ทางการ restore ตัว
ระบบงาน และแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนา/ตอ
ยอดระบบเพ่ือให
สอดคลองกับความ
ตองการใชงานในอนาคต 

หนวย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การสาํรองขอมูลการ
ปฏิบัติงานบนระบบ 
e-Office ยังคงมี
ความจําเปนท่ีจะตอง
ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใชใน
การบริหารงาน/
ติดตาม/สืบคนขอมูล
การดําเนินงาน 

- การจัดทําคูมือ/แนว
ทางการ restore 
ระบบงาน/พัฒนาตอ
ยอดระบบงาน e-
Office ยังไม
เรียบรอยสมบูรณ 

 
 
 

 ลายมือชื่อ.............................................................. 
 (ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ) 

                                              คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
                                             วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

 


