รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์มีความเป็นมืออาชีพ จานวน 10 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1.1 อาจารย์มีความสามารถในการสอนเพื่อ ร้อยละของอาจารย์ที่
รวมทั้งหมด 109 /110 คน
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (เชื่อมโยง
จัดการเรียนการสอนให้มี
คิดเป็นร้อยละ 99.10%
ตัวชี้วัดในแผนฯ 1.1, 1.2, 1.9)
ทักษะในศตวรรษที่ 21
- MT 42/42 คน คิดเป็นร้อยละ 100%
การนับตามคานิยาม การสอนในศตวรรษที่ ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด - OT 26/27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.30%
21 : สอนโดยสอดแทรกทักษะการเรียนรู้ใน ร้อยละ 100
- RT 18/18 คน คิดเป็นร้อยละ 100%
ศตวรรษที่ 21 ( 3 R 4 C )ด้านใดด้านหนึ่ง)
- PT 23/23 คน คิดเป็นร้อยละ 100%
โดยมอบหมายให้...อาจารย์ผู้ประสานงาน
*ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 7 ราย (PT1,
กระบวนวิชา/หัวหน้าแขนงวิชา/หัวหน้า
OT2, RT3)
ภาควิชา (ตัวชี้วัดที่ 2.8-2.17)
**ภาคการศึกษาที่ 2/2564
- ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และ
- ภาคการศึกษาที่ 1/2565
1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการเป็น
วิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะ Reviewer วารสารวิชาการใน
ประเทศ ผูป้ ระเมินตาแหน่งทางวิชาการ
โครงการวิจัยนอกคณะฯ
(ตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2)
(นับตามปีงบประมาณ)

บุคลากรสายวิชาการเป็น
วิทยากร อาจารย์พิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
คณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

รวมทั้งหมด 41/114 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.96%
- MT 19/43 คน คิดเป็นร้อยละ 44.19%
- OT 11/27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74%
- RT 5/21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81%
- PT 6/23 คน คิดเป็นร้อยละ 256.09%
*ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 8 ราย (PT1,
OT2, RT5)
รวมทั้งหมด 3 คน

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

บุคลากรสายวิชาการเป็น
วิทยากร อาจารย์พิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับ
- RT 1 คน
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 25 - PT 2 คน
คน

สรุป






ตัวชี้วัด
1.4 จานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลสากลระดับนานาชาติ (SCOPUS,
SJR, Web of Science, CINAHL, EBSCO
Host) ต่ออาจารย์ไม่ต่ากว่า 1 : 1.35 และ
ระดับภาควิชาไม่ต่ากว่า 0.75 : 1
(ตัวชี้วัด 2.1)

เป้าหมาย
จานวนบทความที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล
ระดับนานาชาติ (SCOPUS,
SJR, Web of Science,
CINAHL, EBSCO Host)
ต่ออาจารย์ไม่ตากว่
่ า
1 : 1.35
1.5 บุคลากรคณะฯ มีส่วนร่วมในงานบริการ บุคลากรคณะฯ ร้อยละ 80
วิชาการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ มีส่วนร่วมในงานบริการ
เพื่อบริการทางด้านวิชาชีพแก่ผู้รับบริการ
วิชาการ
(ตัวชี้วัดที่ 4.1-4.4)
(ร่วมให้บริการวิชาการชุมชนกับ
ศูนย์บริการฯ, บรรยายแก่ชุมชน, ออก
อากาศ,เขียนบทความ และกิจกรรมจิตอาสา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ผลการดาเนินงาน
รวมทั้งหมด 14 เรื่อง
คิดเป็น 0.123 เรื่อง ต่ออาจารย์ประจา

สรุป


(บุคลากรสายวิชาการ = 114)

- การบริการวิชาการชุมชน
ปีงบประมาณ 2565 รวม 85 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.57
(บุคลากรทั้งหมด 286 คน)
PT - 11/34 (32.35%)
OT – 18/36 (50.00%)
MT – 20/66 (30.30%)
RT - 5/25 (20.00%)
สนง. - 28/49 (57.14%)
ศูนย์ - 3/68 (4.41%)



*ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 8 ราย (PT1,
OT2, RT5)

1.6.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คณะฯ มีแผนพัฒนา
โดยมุ่งเน้นสมรรถนะและ
บุคลากรรายบุคคล (IDP)
ขีดความสามารถรายบุคคล
โดยมุ่งเน้นสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
รายบุคคล
1.6.2 ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะประจาสายงาน - ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะ
ตามค่าคาดหวัง
ประจาสายงาน ร้อยละ 60

- ภาควิชา/หน่วยงาน ได้จัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรรายงาน IDP
ประจาปี 2565-2567 โดยมุ่งเน้น
สมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร



- คณะฯ กาหนดประเมินผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะประจาสายงาน ช่วงเดือน
กรกฎาคม 2565



ตัวชี้วัด
1.7 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานของสาย
ปฏิบัติการด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ (Expertise) อยู่ในระดับตาม
ความคาดหวัง

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินการ
ประเมินช่วงเดือนสิงหาคม 2565
ปฏิบัติงานของสาย
ปฏิบัติการด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(Expertise) อยู่ในระดับ
ตามความคาดหวัง ร้อยละ
90 ของจานวนบุคลากรสาย
ปฏิบัติงานทั้งหมด (ไม่รวม
ศูนย์บริการฯ)
1.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผลการประเมินความพึง
ประเมินช่วงเดือนสิงหาคม 2565
ผู้ใช้บริการบุคลากรสายปฏิบัติการใน
พอใจของผู้รับบริการต่อการ
ภาพรวมของภาควิชา สานักงานคณะฯ และ ปฏิบัติงานของสาย
รายหน่วยงานของสานักงาน ≥4.00
ปฏิบัติการในภาพรวมของ
ภาควิชา สานักงานคณะฯ
และรายหน่วยงานของ
สานักงาน ≥4.0
1.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผลการประเมินความพึง
ข้อมูลจากผู้ใช้บริการจานวน 846 ราย
ผู้ใช้บริการศูนย์บริการฯ ในภาพรวม และ พอใจของผู้ใช้บริการ
- ความพึงพอใจภาพรวมของ
รายคลินิก (≥4.0)
ศูนย์บริการฯ ในภาพรวม
ศูนย์บริการฯ คิดเป็น 95.23%
และรายคลินิก (≥4.0)
- รายคลินิก แบ่งเป็น
MT 4.78 (95.55%)
PT 4.70 (94.06%)
OT 4.83 (96.56%)
RT 4.74 (94.75%)
1.10 ทุกหน่วยงานมีแผนอัตรากาลังระยะ ทุกหน่วยงานมีแผน
- ทุกหน่วยงานมีแผนอัตรากาลัง
สั้น (3 ปี)
อัตรากาลังระยะสั้น
ระยะสั้น 4 ปี(2565-2568)
(3 ปี)

สรุป








ยุทธศาสตร์ที่ 2: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม จานวน 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1 มีบุคลากรและนักศึกษาผลิตผลงานที่
บุคลากรและนักศึกษาผลิต - ประกาศจัดสรรทุน DIY เดือนมีนาคม
เป็นนวัตกรรม (AMS DIY Club และ
ผลงานที่เป็นนวัตกรรม
โครงการนวัตกรรม)
จานวน ≥11 ผลงาน
2.2 จานวนผลงานวิจัยรับใช้สังคม
จานวนผลงานวิจัยรับใช้
8 โครงการ
โครงการทุนวิจัยเชิงพื้นที่ / ชุมชน
(โครงการวิจัยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่าง สังคม (โครงการวิจัย
(matching fund) ปีงบประมาณ 2565
ยั่งยืน)
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
(โครงการวิจัยรับใช้สังคมที่ส่งผลกระทบใน อย่างยั่งยืน) โครงการวิจัย อ.ดร.อนุชาติ , ผศ.ดร.สุชาติ, ผศ.ดร.ศิริพันธุ์,
แง่เศรษฐกิจและสังคมไม่ต่ากว่าทุนวิจัย)
รับใช้สังคมที่ส่งผลกระทบใน ผศ.ดร.ขนิษฐา
1. โครงการวิจัยชุมชน สังคม โดยมีชุมชนเป็นผู้ แง่เศรษฐกิจและสังคมไม่ต่า
โครงการทุนวิจัยเชิงพื้นที่ / ชุมชน
ร่วมวิจัย (รวมโครงการงบงบท้าทาย
กว่าทุนวิจัย จานวน 8
(Challenge) ปีงบประมาณ 2565
matching+challenge)
โครงการ
2. โครงการวิจัย Matching fund ของภาควิชา

สรุป




รศ.ดร.พิศักดิ์, อ.ดร.ชิดชไม, ผศ.ดร.พรเพ็ญ,
อ.ชลันดา

ยุทธศาสตร์ที่ 3: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข จานวน 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1 ผลคะแนนการประเมินความผูกพัน
ผลคะแนนการประเมินความ
ปี 2565 ยังไม่มีการสารวจ
(ความผูกพันบุคลากร ปี 2564 =4.08)
(ความไม่ผูกพัน) ของบุคลากร
ผูกพัน (ความไม่ผูกพัน) ของ
(ความผูกพันบุคลากร ปี 2563 =4.02)
(ตัวชี้วัด 5.5)
บุคลากร(ตัวชี้วัด 5.5) ≥4
3.2 บุคลากรมีความสุขในการทางาน
บุคลากรมีความสุขในการ
ปี 2565 ยังไม่มีการสารวจ
(สารวจโดยมหาวิทยาลัย
(Hapinometer Score)
ทางาน ≥70%
ยังไม่มีการรายงานผลการสารวจ ปี 2564)

สรุป




