
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(1 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์มีความเป็นมืออาชีพ จ านวน 10 ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุป 
1.1 อาจารย์มีความสามารถในการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 (เช่ือมโยง
ตัวช้ีวัดในแผนฯ 1.1, 1.2, 1.9) 
การนับตามค านิยาม การสอนในศตวรรษที่ 
21 : สอนโดยสอดแทรกทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ( 3 R 4 C )ด้านใดด้านหนึ่ง)  
โดยมอบหมายให้...อาจารยผ์ู้ประสานงาน
กระบวนวิชา/หัวหน้าแขนงวิชา/หวัหน้า
ภาควิชา 
(นับปีการศึกษา 2563) 
(ตัวช้ีวัดที่ 2.8-2.17) 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่
จัดการเรียนการสอนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด ไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

รวมท้ังหมด 109 /109  คน 
คิดเป็นร้อยละ 100% 

- MT 42/42 คน คิดเป็นร้อยละ 100% 
- OT 24/24 คน คิดเป็นร้อยละ 100% 
- RT 18/18 คน คิดเป็นร้อยละ 100% 
- PT 24/24 คน คิดเป็นร้อยละ 100% 
*ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 7 ราย (PT1, 
OT4, RT1) 
 

 

    

1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการเป็น
วิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคณุวุฒิ 
ภายนอกคณะ Reviewer วารสารวิชาการใน
ประเทศ ผูป้ระเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
โครงการวิจัยนอกคณะฯ 
(ตัวช้ีวัดที่ 1.1 และ 1.2) 
(นับตามปีงบประมาณ) 

บุคลากรสายวิชาการเป็น
วิทยากร อาจารย์พิเศษ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
คณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

รวมท้ังหมด 68/109 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.22% 

- MT 28/42 คน คิดเป็นร้อยละ66.67%  
- OT 19/24 คน คิดเป็นร้อยละ 79.17% 
- RT 13/18 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22% 
- PT 18/24 คน คิดเป็นร้อยละ 75% 
*ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 7 ราย (PT1, 
OT4, RT1)  

   

1.3 บุคลากรสายวิชาการเป็นวิทยากร 
อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับ
นานาชาติ Reviewer วารสารวิชาการ
ต่างประเทศ,   
(ตัวช้ีวัดที่ 2.5 และ 2.6 และ 3.5) 
(นับตามปีงบประมาณ ) 

 

บุคลากรสายวิชาการเป็น
วิทยากร อาจารย์พิเศษ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 8 
คน 

รวมท้ังหมด 21 คน 
- MT 7 คน  
- OT 6 คน 
- RT 4 คน 
- PT 4 คน 

 

  



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุป 
1.4 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลสากลระดับนานาชาติ (SCOPUS, 
SJR, Web of Science, CINAHL, EBSCO 
Host) ต่ออาจารยไ์มต่่ ากว่า 1 : 1.30 และ
ระดับภาควิชาไมต่่ ากว่า 0.75 : 1 
(ตัวช้ีวัด 2.1) 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมลูสากล
ระดับนานาชาติ (SCOPUS, 
SJR, Web of Science, 
CINAHL, EBSCO Host) 
ต่ออาจารยไ์ม่ต่ ากว่า  
1 : 1.30 

รวมท้ังหมด 155 เร่ือง 
คิดเป็น 1.383 เร่ือง ต่ออาจารย์ประจ า 
 

ระดับภาควิชา 
RT 61/18  = 3.39 
MT 111/42 = 2.64 
OT 16/25 = 0.64 
PT 13/23 = 0.57 

(รายงานตามปีปฏิทิน) 
*ข้อมูล 12 ต.ค. 2564 
[https://bit.ly/2K9nQuo] 
*บุคลากรสายวิชาการ = 112 ลาศึกษาต่อ 4   

 
  

1.5 บุคลากรคณะฯ มสี่วนร่วมในงานบริการ
วิชาการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
เพื่อบริการทางด้านวิชาชีพแก่ผู้รับบริการ  
(ตัวช้ีวัดที่ 4.1-4.4) 
(ร่วมให้บริการวิชาการชุมชนกับ
ศูนย์บริการฯ, บรรยายแก่ชุมชน, ออก
อากาศ,เขียนบทความ และกิจกรรมจิตอาสา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
 

บุคลากรคณะฯ ร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในงานบริการ
วิชาการ  

- ออกให้บริการวิชาการชุมชน ร่วมกับ
ศูนย์บริการฯ  ปีงบประมาณ 2564  

รวมท้ังหมด 189 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.02 

 (บุคลากรทั้งหมด 282 คน) 
PT - 22/34 (64.71%) 
OT – 31/32 (96.88%) 
MT – 55/64 (85.94%) 
RT -  16/23 (69.57%) 
สนง. - 36/49 (73.47%) 
ศูนย์ - 29/69  (42.03%)   
*ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 8 ราย (PT1, 
OT4, RT3) 

  

1.6 มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล (IDP) 
โดยมุ่งเน้นสมรรถนะและ 
ขีดความสามารถรายบุคคล 
 

คณะฯ มีแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) 
โดยมุ่งเน้นสมรรถนะ 
และขีดความสามารถ
รายบุคคล 
 

- คณะฯ ได้เพิ่มหลักเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน/หน่วยงาน 
และสมรรถนะผูบ้ริหารใน แผนพฒันา
บุคลากร ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว  และ
มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา/หนว่ยงาน 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
(IDP) แล้ว มีก าหนดส่งแผนฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2564 

     

  



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุป 
1.7 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานของสาย
ปฏิบัติการด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ (Expertise) อยู่ในระดบัตาม
ความคาดหวัง 

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของสาย
ปฏิบัติการด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(Expertise) อยู่ในระดับ
ตามความคาดหวัง ร้อยละ 
90 ของจ านวนบุคลากรสาย
ปฏิบัติงานท้ังหมด (ไมร่วม
ศูนย์บริการฯ)  

ผลประเมินด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ  
ตามความคาดหวัง    ภาพรวม  
94.48% 

- PT 6/7 = 85.71% 
- OT 6/6 = 100% 
- MT 12/12 = 100% 
- RT 2  = 100%    
- สนง. 39/45 = 86.67% 

**RTกรอกแบบประเมินผิดประเภท 2 ราย 

 

1.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบุคลากรสายปฏิบัติการใน
ภาพรวมของภาควิชา ส านักงานคณะฯ และ
รายหน่วยงานของส านักงาน ≥4.00  
 
 

ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของสาย
ปฏิบัติการในภาพรวมของ
ภาควิชา ส านักงานคณะฯ 
และรายหน่วยงานของ
ส านักงาน ≥4.0 

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บุคลากรสายปฏิบัติการ 

ภาพรวม      
ภาพรวมภาควิชา = 4.58  

- PT  = 4.17 
- OT  = 4.59  
- MT  = 4.55 
- RT   = 5.00 

ภาพรวมส านักงานคณะฯ  4.13 
รายหน่วยงานของส านักงาน 
- งานวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ = 4.67       
- งานบริการการศึกษา = 3.90 
- งานบริหารทั่วไป = 4.20 
- งานการเงินฯ = 3.97 
- งานนโยบายแผนฯ = 3.69       

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
1.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์บริการฯ ในภาพรวม  และ
รายคลินิก (≥4.0) 

ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการฯ ในภาพรวม 
และรายคลินิก (≥4.0) 
 
 
 

ข้อมูลจากผู้ใช้บริการจ านวน 450 ราย  
- ความพึงพอใจภาพรวมของ 
ศูนย์บริการฯ คิดเป็น  4.71 (94.20%) 
- รายคลินิก แบ่งเป็น  
   MT  4.76  (95.20%) 
   PT   4.67  (93.40%) 
   OT   4.84  (96.80%) 
   RT   4.79  (95.80%) 
**อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลไตรมาส4 

  
 

  



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุป 
1.10 ทุกหน่วยงานมีแผนอัตราก าลังระยะ
สั้น (3 ปี)  

ทุกหน่วยงานมีแผน
อัตราก าลังระยะสั้น  
(3 ปี)   

- ทุกหน่วยงานมีแผนอัตราก าลัง 
ระยะสั้น 3 ป(ี2562-2564)  

  
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม จ านวน 2 ตัวชีว้ัด   

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุป 
2.1 มีบุคลากรและนักศึกษาผลติผลงานที่
เป็นนวัตกรรม 

บุคลากรและนักศึกษาผลติ
ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม  
จ านวน ≥6  ผลงาน 

6 ผลงาน 
- โครงการ AMS DIY จ านวน 4 ผลงาน  
(น.ส.กฤตาณัฐ  รศ.ดร.นันทณี               
อ.ดร.กิตติชัย  และ ผศ.ดร.หัสฤกษ์)  
- โครงการนวัตกรรม  2  ผลงาน 
  (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัรที่ยื่นจดใน
ประเทศ  = 1 ผลงาน (กรรมวิธีการตรวจ
คัดกรองฮีโมโกลบินอีด้วยการตกตะกอน
โปรตีนและชุดตรวจจากกรรมวิธีดงักล่าว 
โดย(รศ.ดร.ธนูศักดิ์)  และ จ านวนการ
ให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรอื 
จ านวน Spin off/Startup ต่อปี (ธุรกิจ) 
หรือผลงานท่ีเทียบเท่า TRL 8-9 (ผลงาน)  
= 1 (เส้นมักกะโรนีท่ีมีส่วนผสมของกล้วย
ดิบดัดแปลงและกรรมวิธีการผลิต รศ. ดร. 
รัชดา) 
 

    

  



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุป 
2.2 จ านวนผลงานวิจัยรับใช้สังคม
(โครงการวิจัยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน) 

จ านวนผลงานวิจัยรับใช้
สังคม (โครงการวิจัย
เสรมิสร้างชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน)  จ านวน 2 
โครงการ 

 จ านวน 9 โครงการ  
1. การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับ
เรดอนในท่ีอยู่อาศัยใน อ.ดอยหล่อ               
และอ.สารภี จ.เชียงใหม่ (ผศ.ดร.ธาริกา) 
2. การเร่งกระบวนการขับพิษด้วยขมิ้นชันใน
เกษตรกรที่สัมผัสสารก าจัดศัตรูพืช  
(ผศ.ดร.ศุภวัชร) 
3. ผลของโปรแกรมกิจกรรมบ าบัดท่ีใช้การ
ผสมผสานการเคลื่อนไหวทางกายด้วยแท่งไม้
ไผ่และกิจกรรมกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่องทางด้านความคิด
ความเข้าใจเล็กน้อย  (ผศ.ดร.จิรนันท์) 
4. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับผู้สูงอายุ ต.แม่ก๊า อ.สันปา่ตอง                
จ.เชียงใหม ่(อ.อารยา) 
5. ความสามารถด้านการท ากิจวัตรประจ าวัน 
และคุณภาพชีวิตของผู้พิการจากโรคหลอด
เลือดสมองท่ีเข้ารับบริการจากศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนงานต าบล
แม่ก๊า อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ (รศ. ร.อ.ดร.
พิศักดิ์) 
6. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี 
เอชพีวี ดีเอ็นเอ จากปัสสาวะในผู้หญิงอายุ
ระหว่าง 30 ถึง 65 ปี ในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
(ผศ.ดร.ธนวรรณ) 
7. การพัฒนาโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด
แบบฝึกท่ีบ้านในผู้ท่ีมีโอกาสเกิดภาวะปอดอุด
กั้นเรื้อรังจากการท านายผ่านระบบอัจฉริยะ 
(อ.ดร.บุษบา) 
8. ระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จากสิ่งส่ง
ตรวจที่เก็บด้วยตนเอง ในผู้หญิงอายุระหว่าง 
30 ถึง 65 ปี ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่                
(ผศ.ดร.ธนวรรณ) 

  



9. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่
อาสาสมัครหมู่บ้านในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ (อ.ดร.ชิด
ชไม) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข จ านวน 2 ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุป 
3.1 ผลคะแนนการประเมินความผูกพัน
(ความไมผู่กพัน) ของบุคลากร 
(ตัวช้ีวัด 5.5) 

ผลคะแนนการประเมินความ
ผูกพัน (ความไมผู่กพัน) ของ
บุคลากร(ตัวช้ีวัด 5.5)  ≥4 

ส ารวจความผูกพันบุคลากร 
ในเดือนธันวาคม 2564 (สถาปนาคณะฯ)  

(ปี 2563 = 4.02) 

  

3.2 บุคลากรมีความสุขในการท างาน
(Hapinometer Score) 

บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน  ≥70%     

ปี 2564  ยังไม่มีการส ารวจ 
(ปี 2563= 66.30%) 

 

  

 


