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แบบ ปค.5 
 

    

 

คณะเทคนิคการแพทย 
 

 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

    

 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ภารกิจดานผลลัพธผูเรียน     

ดานการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาที่ศึกษาตอในช้ันปที่ 2 เทียบ
กับนักศึกษาเขาเรียนในช้ันปที่ 1 สูงข้ึน 
2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหมีคณุภาพตามเกณฑของแตละวิชาชีพ  
3. เพ่ือใหบัณฑิตมีสมรรถนะดานภาษาอังกฤษที่สามารถแขงขันได 

1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 มี
จํานวนลาออกจํานวน
มาก 
2. นักศึกษาสอบผาน
ใบประกอบวิชาชีพแต
ละสาขาไดต่ํากวารอย
ละ 90 
3. บัณฑิตมสีมรรถนะ
ดานภาษาอังกฤษที่ยัง
แขงขันใน
ตลาดแรงงานไมได 

1.1 ใหขอมูลนักศึกษา 
และสรางความรูความ
เขาใจในวิชาชีพผาน
กระบวนวิชาชั้นปที่ 1 
ในบางสาขาวิชา 
1.2 จัดกิจกรรม
สงเสริมความเขาใจใน
วิชาชีพผานการรวม
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและการไป
ศึกษาดูงานของ
วิชาชีพตาง ๆ ใน
โรงพยาบาล 2.1 จัด
โครงการเตรยีมความ
พรอมการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 3.1 
กําหนดคาเปาหมาย
ของผลสอบ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาปสุดทาย 
(CMU eGrad)  

ไมเพยีงพอ 1. นักศึกษาบาง
คนมีความมุงมั่นที่
จะไปสอบเขา
ศึกษาคณะอื่น
ตามที่ตั้งใจไวแต
แรก ถึงแมคณะฯ 
จะมีการใหขอมลู
และสรางความรู
ความเขาใจใน
วิชาชีพแก
นักศึกษามากขึ้น 
ก็ไมอาจเปลี่ยน
ความตั้งใจของ
นักศึกษาได 

1.1 ประชาสัมพันธ
วิชาชีพและหลักสตูร
ของคณะฯ ใหกับ
นักเรียนตั้งแตกอนการ
รับเขาผานทางระบบ
ออนไลน 
1.2 จัดกิจกรรม CMU 
Open House เพ่ือให
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทีส่นใจใน
วิชาชีพที่คณะเปดสอน
ไดมารวมกิจกรรมและ
จัดทําแผนรับเขารอบ 
TCAS1 เพ่ือรองรับ
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการเพ่ือใหได
นักเรียนที่สนใจศึกษา
ในหลักสูตรของคณะฯ 
จริง ๆ 

งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
ภาควิชา 

1.1 ฝาย
ประชาสมัพันธ
คณะฯ ไดจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ
คณะฯ และวิชาชีพ
ผานสื่อออนไลน 
1.2 การจัดทํา Live 
สดแตละสาขาวิชา
เพ่ือใหขอมูลของแต
ละสาขาวิชา 
1.3 จัดกิจกรรม 
CMU Open 
House ในรูปแบบ
ออนไลน เนื่องจาก
สถานการณ   โควิด  
 
2.1 ทุกภาควิชาได
จัดกิจกรรมตามแผน
ของแตละภาควิชา 
2.2 ผลสอบใบ
ประกอบวิชาชีพแต
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือใหทุกสาขาวิชามุง
สูเปาหมายเดียวกันใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 
3.2 สอดแทรก
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน
ในทุกกระบวน
วิชาเอกไมนอยกวา
รอยละ 20 ของ
เน้ือหากระบวนวิชา  

ละสาขาในป
การศึกษา 2563 
สอบในป 2564 
MT = 74/75 = 
98.67 % 
RT = 70/68 = 
97.14 % 
OT = รอสอบ 16 
ต.ค. 64 
PT = รอผลสอบ 14 
ต.ค. 64 
 
3.1 หลักสูตร
สอดแทรก
ภาษาอังกฤษในการ
สอนทุกกระบวน
วิชาเอกทุกภาค
การศึกษา 
3.2 นักศึกษาชั้นปที่ 
4 ปการศึกษา 2563 
เขารวมโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ 
รอยละ 94.45 (511 
คน จากนักศึกษา 
541 คน) 
3.3 ผลสอบ
ภาษาอังกฤษ CMU-
eGrad ของ
นักศึกษาตั้งแตระดับ 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

B1 ข้ึนไป สําหรับป
การศึกษา 2563 ได
ถึงรอยละ 37.5แม
จะยังไมถึงเปาหมาย
ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว  แตกไ็ด
เกินคาเปาหมายที่
คณะกําหนดไว 
(คณะกําหนดรอยละ 
35) 

2. โครงการเตรียม
ความพรอมอาจไม
เพียงพอสําหรับ
นักศึกษากลุมออน 
และนักศึกษากลุม
ที่ไมเขารวม
กิจกรรมการ
เตรียมความพรอม 

2.1 จัดกิจกรรมเสริม
ความรูใหกับนักศึกษา
ระหวางการเรียนการ
สอน 
2.2 ทําความเขาใจให
นักศึกษาเห็น
ความสําคญัในการเขา
รวมกิจกรรม 

งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
ภาควิชา 

1.1 ฝาย
ประชาสมัพันธ
คณะฯ ไดจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ
คณะฯ และวิชาชีพ
ผานสื่อออนไลน 
1.2 การจัดทํา Live 
สดแตละสาขาวิชา
เพ่ือใหขอมูลของแต
ละสาขาวิชา 
1.3 จัดกิจกรรม 
CMU Open 
House ในรูปแบบ
ออนไลน เนื่องจาก
สถานการณ   โควิด  
 
2.1 ทุกภาควิชาได
จัดกิจกรรมตามแผน
ของแตละภาควิชา 
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หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 
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ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

2.2 ผลสอบใบ
ประกอบวิชาชีพแต
ละสาขาในป
การศึกษา 2563 
สอบในป 2564 
MT = 74/75 = 
98.67 % 
RT = 70/68 = 
97.14 % 
OT = รอสอบ 16 
ต.ค. 64 
PT = รอผลสอบ 14 
ต.ค. 64 
 
3.1 หลักสูตร
สอดแทรก
ภาษาอังกฤษในการ
สอนทุกกระบวน
วิชาเอกทุกภาค
การศึกษา 
3.2 นักศึกษาชั้นปที่ 
4 ปการศึกษา 2563 
เขารวมโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ 
รอยละ 94.45 (511 
คน จากนักศึกษา 
541 คน) 
3.3 ผลสอบ
ภาษาอังกฤษ CMU-
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

eGrad ของ
นักศึกษาตั้งแตระดับ 
B1 ข้ึนไป สําหรับป
การศึกษา 2563 ได
ถึงรอยละ 37.5แม
จะยังไมถึงเปาหมาย
ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว  แตกไ็ด
เกินคาเปาหมายที่
คณะกําหนดไว 
(คณะกําหนดรอยละ 
35) 

3. นักศึกษายังมี
ระดับผลการสอบ 
CMU eGrad ไม
ถึงคาเปาหมายที่
มหาวิทยาลยั
กําหนดไว 

3.1 จัดโครงการ
สอดแทรก
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนใน
ทุกกระบวนวิชาเอก  
3.2 จัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา โดยให
นักศึกษาเรียนผานสื่อ
ออนไลน 

งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
ภาควิชา 

1.1 ฝาย
ประชาสมัพันธ
คณะฯ ไดจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ
คณะฯ และวิชาชีพ
ผานสื่อออนไลน 
1.2 การจัดทํา Live 
สดแตละสาขาวิชา
เพ่ือใหขอมูลของแต
ละสาขาวิชา 
1.3 จัดกิจกรรม 
CMU Open 
House ในรูปแบบ
ออนไลน เนื่องจาก
สถานการณ   โควิด  
 
2.1 ทุกภาควิชาได
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การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

จัดกิจกรรมตามแผน
ของแตละภาควิชา 
2.2 ผลสอบใบ
ประกอบวิชาชีพแต
ละสาขาในป
การศึกษา 2563 
สอบในป 2564 
MT = 74/75 = 
98.67 % 
RT = 70/68 = 
97.14 % 
OT = รอสอบ 16 
ต.ค. 64 
PT = รอผลสอบ 14 
ต.ค. 64 
 
3.1 หลักสูตร
สอดแทรก
ภาษาอังกฤษในการ
สอนทุกกระบวน
วิชาเอกทุกภาค
การศึกษา 
3.2 นักศึกษาชั้นปที่ 
4 ปการศึกษา 2563 
เขารวมโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ 
รอยละ 94.45 (511 
คน จากนักศึกษา 
541 คน) 
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หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

3.3 ผลสอบ
ภาษาอังกฤษ CMU-
eGrad ของ
นักศึกษาตั้งแตระดับ 
B1 ข้ึนไป สําหรับป
การศึกษา 2563 ได
ถึงรอยละ 37.5แม
จะยังไมถึงเปาหมาย
ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว  แตกไ็ด
เกินคาเปาหมายที่
คณะกําหนดไว 
(คณะกําหนดรอยละ 
35) 

ดานการผลิตบัณฑิต 

วัตถุประสงค : 
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร 

นักศึกษาใชเวลาเรียน
เกินระยะเวลาของ
หลักสตูร 

1. จัดทําระบบการ
ติดตามนักศึกษา 
2. จัดทําฐานขอมูลผล
การเรยีนและ การลง 
ทะเบียนตาม
โครงสรางหลักสูตร
และแผนการศึกษา
ของนักศึกษา 
3. จัดโครงการสอน
แสริมสําหรับ
นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนออน 
4. จัดทําโครงการ
อาจารยที่ปรึกษาพบ
นักศึกษาทุกภาค

ไมเพียงพอ 1. นักศึกษาไม
ผานรายวิชาบังคับ
ที่เปน pre-
requisite ของ
กระบวนวิชาที่จะ
เรียนในป
การศึกษาถัดไป 
2. ยังคงมี
นักศึกษาลาพัก
การศึกษาเพ่ือ
เตรียมตัวไปสอบ
คณะอ่ืน แต
นักศึกษาสอบไม
ติด และกลับมา
เรียนที่คณะฯ ในป

1. สํารวจนักศึกษาวา
ประสงคจะใหคณะจัด
โครงการสอนเสริมวิชา
ไหนบางเพ่ือชวยเหลือ
นักศึกษาดานการเรียน
ไดครอบคลุมวิชาที่
นักศึกษาออน 
2. จัดกิจกรรมการ
ติดตามดูแลนักศึกษา
โดยผานอาจารยที่
ปรึกษาใหเร็วขึ้นกวาป
กอน และเพ่ิมชอง
ทางการสื่อสารระหวาง
นักศึกษากับอาจารยที่
ปรึกษา เพ่ือใหสามารถ

งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

1. ติดตามนักศึกษา
ผานอาจารยที่
ปรึกษาทางระบบ
ออนไลน 
2. จัดโครงการสอน
เสรมิ นักศึกษษใน
รูปแบบออนไลนชวง
กอนสอบกลางภาค
เรียนที่ 1/2564  
3. ไมไดจัดโครงการ
อาจารยที่ปรึกษาพบ
นักศึกษาเนื่องจาก
สถานการณโควิด 
แตปรับเปลี่ยนให
อาจารยที่ปรึกษา
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

การศึกษา  การศึกษาถัดไป 
ทําใหนักศึกษาใช
ระยะเวลาในเรียน
ไมเปนไปตามที่
กําหนดใน
หลักสตูร 

ทราบปญหา ของ
นักศึกษาไดเร็วขึ้น 

ติดตามนักศึกษาผาน
ระบบการสื่อสาร
ออนไลน เชน Line 
หรือ Facebook 
แทน 

ภารกิจดานการวิจัยและนวัตกรรม     

ดานความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 

วัตถุประสงค : 
สงเสริมการวิจยัทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต ที่มี
คุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุงเนนงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง
นโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาต ิ
เปาประสงคของคณะ :  
1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเปนเลิศในระดับสากล 
2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใชประโยชนเชิงพาณิชย/สังคม 
3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหนา 

จํานวนโครงการวิจยัที่
ทํารวมกับตางประเทศ
มีจํานวนนอย 

1. คณะฯ และ
ภาควิชาสงเสริม 
ผลักดันใหมีกิจกรรม
เจรจาความรวมมือ
ทางวิชาการกับ
สถาบันตางประเทศ 
2. ภาควิชาฯ รวมกัน
แสวงหาความรวมมือ
ทางวิชาการจาก
ศักยภาพของอาจารย 
นักวิจัย เครือขายวิจัย
แบบไมเปนทางการ 
เพ่ิมเตมิจาก MOU  

เพียงพอ ไมม ี 1. จัดโครงการ
สนับสนุนการประชุม
ปรึกษาหารือ เพ่ือ
พัฒนาขอเสนอ
โครงการรวมกับ 
ผูเช่ียวชาญจาก
ตางประเทศ/สถาบันใน
ตางประเทศ/โครงการ
แสวงหาผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางประเทศ หรือ 
Visiting Professor 
2. สนับสนุน
งบประมาณดานการ
สรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ
และการวิจัยระหวาง
สถาบัน และหนวยงาน
ตางประเทศ, MOU 
และ student 
Mobility & staff 
exchanges 

งานบริหาร
งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ 

จํานวน MOU ที่ทํา
รวมกับตางประเทศ 
รอบ 6 เดือน  
- มี 1 สถาบัน (ตอ
อายุ) 
รอบ 12 เดือน  
- มี 1 สถาบัน (ตอ
อายุ) 
ทั้ง 4 ภาควิชาของ
คณะมีอาจารยทํา
โครงการวิจัยรวมกับ
ตางประเทศ 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

3. มีการติดตามผล
โครงการ/กิจกรรมและ
รายงานผลตอผูบริหาร
รายไตรมาส 
4. ผลักดันและเพ่ิม
แรงจูงใจใหอาจารย/
นักวิจัย ไดรบัขอมูล
แจงเตือนการตดิตาม
และรับทราบถึง
งบประมาณท่ีจะ
สนับสนุนจากคณะฯ 

ดานงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และผูประกอบการเริ่มตน 
(startup) 
วัตถุประสงค : 
สงเสริมการวิจยัทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต ที่มี
คุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุงเนนงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง
นโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาต ิ
เปาประสงคของคณะ :  
1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเปนเลิศในระดับสากล 
2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใชประโยชนเชิงพาณิชย/สังคม 
3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหนา 
 

จํานวนผลงานวิจัยถูก
นําไปใชประโยชน หรือ
ตอยอดเชิงพาณิชยมี
จํานวนนอย 

คณะฯ มีระบบการ
กํากับติดตามเพื่อ
สงเสริมการนาํผลงาน
การศึกษาวิจัยไปใช
ประโยชน พัฒนา
นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ 
และสนบัสนุนการตอ
ยอดเชิงพาณิชยผาน
คณะกรรมการ
สงเสริมพัฒนา
งานวิจัย, จัดตั้ง
คณะกรรมการชมรม
นักประดิษฐเทคนคิ
การแพทย หรือ 
“AMS DIY Club”
และ จัดตั้ง
คณะกรรมการบูรณา
การงานวิชาการแก

เพียงพอ ไมม ี 1. จัดโครงการเสริม
ศักยภาพของเครือขาย
กลุมวิจัย/ศูนยวิจัย/
หนวยวิจัยสําหรับ
บูรณาการขามสาขา 
เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจ
ดานงานวิจัย และการ
นําผลงานไปใช
ประโยชน 
2. จัดโครงการสงเสริม
ความรวมมือกับ
ภาคเอกชน/
อุตสาหกรรม/
TLOUBI/STeP เพ่ือ
พัฒนาและผลักดัน
ขอเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรม การขึ้น
ทะเบียนทรัพยสินทาง

งานบริหาร
งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ 

รอบ 6 เดือน:  
ผลงานวิจัยถูก
นําไปใชประโยชน
โดยสวนงาน
ภายนอก จํานวน 6 
ผลงาน (คา
เปาหมาย 27), 
นวัตกรรม/
ผลิตภัณฑ/การ
บริการท่ีมีศักยภาพ
เชิงพาณิชย จํานวน 
- ผลงาน (คา
เปาหมาย 2) 
-รอบ 12 เดือน: 
ผลงานวิจัยถูก
นําไปใชประโยชน
โดยสวนงาน
ภายนอก จํานวน 36 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

สังคมกับการวิจัย 
และการเรียนการสอน
ในชุมชน  

ปญญา และการตอ
ยอดสูเชิงพาณิชย 
3. จัดโครงการพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑ
นวัตกรรมพรอมใชงาน
ในเชิงพาณิชย 
4. จัดโครงการรางวัล
นวัตกรรมทีส่ามารถตอ
ยอดในเชิงพาณิชย 
5. ออกประกาศ
มหาวิทยาลยัเชียง  
ใหม (เงินรางวัลการ
ผลิตผลงานนวัตกรรม 
การจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร คณะเทคนคิ
การแพทย) 

ผลงาน (คา
เปาหมาย 27), -
นวัตกรรม/
ผลิตภัณฑ/การ
บริการท่ีมีศักยภาพ
เชิงพาณิชย จํานวน 
8 ผลงาน (คา
เปาหมาย 2) 

ดานการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

วัตถุประสงค : 
สงเสริมการวิจยัทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต ที่มี
คุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุงเนนงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง
นโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาต ิ
เปาประสงคของคณะ :  
1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเปนเลิศในระดับสากล 
2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใชประโยชนเชิงพาณิชย/สังคม 
3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหนา 

จํานวนบทความวิจัยที่
เผยแพรในฐานขอมูล
สากลไมบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
ในแผนยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

1. กําหนดกิจกรรม
สงเสริมใหเกิด
งานวิจัย การผลิตผล
งานวิชาการจาก
งานวิจัยในแผนปฏิบัติ
การประจําป 2564 
ในตัวชี้วัด 3.1 จํานวน 
6 กิจกรรม (เฉพาะ
สวนกลาง) 2. จัด
งบประมาณสนับสนุน
การตีพิมพ เผยแพร
บทความวิจัยกรณี 
open access (page 

เพียงพอ ไมม ี 1. จัดโครงการสงเสริม
ศักยภาพและคุณภาพ 
งานวิจัย/โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
Abstract/Manuscript 
Writing/โครงการ
สนับสนุนการตรวจ
พิจารณาภาษา 
เพ่ือการตีพิมพใน
วารสารนานาชาต/ิ
โครงการพัฒนา
มาตรฐานจริยธรรมการ
วิจัย 

งานบริหาร
งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ 

จํานวนบทความวิจัย
ที่เผยแพรใน
ฐานขอมูลสากล 
รอบ 6 เดือน  
- ได 95/120 คิด
เปนรอยละ 79.17  
รอบ 12 เดือน 
- ได 146/120 เกิน
คาเปาหมาย (กย. 
64 โดยตัวชี้วัดนี้
รายงานตามปปฎิ
ทิน)) 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

charge) หรือที่มี 
Impact Factor สูง 
3. โครงการสนับสนุน
การเตรียม 
manuscript 
ภาษาอังกฤษ, การ 
proof reading  

2. สนับสนุน
งบประมาณรางวัล
พิเศษการตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการ 
การยื่นจดทรัพยสินทาง
ปญญา ผลงานวิจัยที่
ไดรับการนําไปใช
ประโยชน/สนับสนุน
เพ่ิมเตมิคาธรรมเนียม
การตีพิมพ 
บทความทางวิชาการ
ในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติ (Q1) 
3. มีการติดตามผล
โครงการ/กิจกรรมและ
รายงานผลตอผูบริหาร
รายไตรมาส 
4. ผลักดันและเพ่ิม
แรงจูงใจใหอาจารย/
นักวิจัย ไดรบัขอมูล
แจงเตือนการตดิตาม
และรับทราบถึง
งบประมาณท่ีจะ
สนับสนุนจากคณะฯ 

ภารกิจดานการบริหารจัดการ     

ดานการดําเนินงานการเงิน และบัญชี  
วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหการรับเงินคาเชา และคาสาธารณูปโภคเปนไปตามอัตราที่

1.1 ระยะเวลาการ
เรียกเก็บคาเชาและคา
สาธารณูปโภคไม

1.1 มีระบบการ
ตรวจสอบการรับเงิน
ประจําวัน 

ไมเพียงพอ 1. ผูปฏิบัติงาน
ดานการรบัเงินคา
เชาและคา

1. ใหผูปฏิบัติงาน
ศึกษา กฎ/ระเบียบ 
เรื่องสัญญาเชาและการ

งานการเงนิ การ
คลังและพสัด ุ

1. รับเงนิคาเชาและ
คาสาธารณูปโภค
ถูกตองครบถวน 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

กําหนดถูกตองตามกฎ/ระเบยีบและตามสญัญา และมีการบรหิาร
จัดการท่ีรวดเร็ว กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับคณะเทคนิคการแพทย 
2. เพ่ือใหการบันทึกเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา ครบถวน 
ถูกตองและเปนปจจบุัน 
3. เพ่ือใหการวิเคราะห และการบนัทึกประเภทพัสดุ ใหถูกตอง ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

เปนไปตามที่สญัญา
กําหนด 
1.2 ไมมีการจดัทํา
ทะเบียนคุม
รายละเอียดการเก็บคา
เชาและคา
สาธารณูปโภค 
 
2.1 บันทึกบัญชีใน
ระบบ 3 มิตไิมถูกตอง 
และไมครบถวน 
 
3.1 การบันทึกรายการ
จัดซื้อพัสดุ ไมถูกตอง
ตามหลักการจําแนก
ประเภทฯ 

1.2 มีการจัดทํา
ทะเบียนคุม และ
รายงานคาเชา
ประจําเดือนเสนอตอ
หัวหนาและ
มหาวิทยาลยั 
1.3 มีการเพิ่มชองทาง
สื่อสารในการแจงยอด
ชําระคาเชาและคา
สาธารณูปโภค 2.1 มี
การกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติ การ
บันทึกบัญชีการจาย
ตรง 
2.2 มีเอกสาร
ครบถวนเพ่ือ
ประกอบการบันทึก 
2.3 ผูปฏิบัติงานสอบ
ทานหลักฐานกอนการ
บันทึกบัญชี 3.1 มี
การกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจําแนก
รายการพัสดุ ให
ถูกตองตามกฎ/
ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ  

สาธารณูปโภค มี
ความรูเรื่องกฎ/
ระเบียบดาน
สัญญาเชายังไม
ลึกซึ้ง 

เก็บคาเชาและคา
สาธารณูปโภค 

เปนไปตามกฎ/
ระเบียบที่
มหาวิทยาลยักําหนด 
 
2. บันทึกบัญชี
เงนิเดือนขาราชการ
และลูกจางประจําใน
ระบบ 3 มิติ 
ครบถวน ถูกตอง 
และเปนปจจุบัน 
 
3. ผูปฏิบัติงาน
สามารถวิเคราะห
และบันทึกประเภท
พัสดุ ใหถูกตอง ตาม
หลักการจําแนก
ประเภทรายจายฯ 

2. ผูปฏิบัติงานไม
เขาใจระบบการ
บันทึกบัญชีอยาง
ลึกซึ้ง 

2. ใหผูปฏิบัติงาน
ศึกษา ทําความเขาใช
ระบบการบันทึกบญัชี
อยางลึกซึ้ง 

งานการเงนิ การ
คลังและพสัด ุ

1. รับเงนิคาเชาและ
คาสาธารณูปโภค
ถูกตองครบถวน 
เปนไปตามกฎ/
ระเบียบที่
มหาวิทยาลยักําหนด 
 
2. บันทึกบัญชี
เงนิเดือนขาราชการ
และลูกจางประจําใน
ระบบ 3 มิติ 
ครบถวน ถูกตอง 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

และเปนปจจุบัน 
 
3. ผูปฏิบัติงาน
สามารถวิเคราะห
และบันทึกประเภท
พัสดุ ใหถูกตอง ตาม
หลักการจําแนก
ประเภทรายจายฯ 

3. ผูปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจาง มี
ความรูดานการ
จําแนกประเภท
พัสดุ ไมลึกซึ้ง 

3.1 ใหผูปฏิบัติงาน
ศึกษา กฎ/ระเบียบ 
หลักการจําแนก
ประเภทรายจายฯ 
อยางลึกซึ้ง 
3.2 ใหเจาหนาที่ผูมี
ความรู จัด KM ให
ความรูกัผูปฏิบัติงานที่
เก่ียวของ 

งานการเงนิ การ
คลังและพสัด ุ

1. รับเงนิคาเชาและ
คาสาธารณูปโภค
ถูกตองครบถวน 
เปนไปตามกฎ/
ระเบียบที่
มหาวิทยาลยักําหนด 
 
2. บันทึกบัญชี
เงนิเดือนขาราชการ
และลูกจางประจําใน
ระบบ 3 มิติ 
ครบถวน ถูกตอง 
และเปนปจจุบัน 
 
3. ผูปฏิบัติงาน
สามารถวิเคราะห
และบันทึกประเภท
พัสดุ ใหถูกตอง ตาม
หลักการจําแนก
ประเภทรายจายฯ 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ดานการบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค : 
เพ่ือใหการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร เหมาะสมกับตําแหนง และ
จํานวนครบถวน ตรงตามท่ีหนวยงานตองการ รวดเร็วทันตอความ
ตองการ และถูกตองตามกฎระเบยีบ ขอบังคับ 

การดําเนินการสรรหา/ 
คัดเลือกบุคลากรไม
เหมาะสมกับตําแหนง 
จํานวนไมครบถวน
ตามที่หนวยงาน
ตองการ ลาชาไมทัน
ตอความตองการ และ
ไมถูกตองตาม
กฎระเบียบ ขอบังคบั 

1. เจาหนาที่/ 
คณะกรรมการมี
ความรูความเขาใจใน 
กฎระเบียบขอบังคับ
ในวิธีการสรรหา/ 
คัดเลือก และการ
บรรจุ แตงตั้งฯ   
2. กรรมการกําหนด
คุณลักษณะและ
ความสามารถของ
ตําแหนงงานตรงกับ
ความตองการของ
สวนงาน และกําหนด
วิธีการสรรหาที่
สามารถวัดความรู 
ความสามารถของ
ผูสมคัรใหตรงกับ
คุณสมบัติของ
ตําแหนงได 
3. กฎระเบียบ วิธีการ
สรรหามีความยืดหยุน
และเอ้ือตอการปฏิบัติ
ในสถานการณ
ปจจุบัน   
4. มีการมอบอํานาจ 
กระจายอํานาจ ใน
การสรรหา คดัเลือก
ไดเองในระดับคณะ/
ภาควิชา/หนวยงาน  

เพียงพอ มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบ 
หลักเกณฑ วิธีการ
สรรหาใหม 
ผูบริหาร / 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ  
อาจติดตามขอมูล
ระเบียบ 
หลักเกณฑที่
เปลี่ยนแปลง ไม
ทัน 

จนท. ติดตามขอมูล 
ขาวสารที่เก่ียวของ
อยางสม่ําเสมอ และ
แจงประชาสัมพันธ ให
ทุกฝายทราบอยาง
ทั่วถึง 

งานบริหารทั่วไป ดําเนินการสรรหา/
คัดเลือกบุคคล ได
อยางเหมาะสม 
ถูกตองตาม
กฎระเบียบ 
ขอบังคับ จํานวน 8 
อัตรา  (จัดสรรป 
2556-2564)  โดย
บรรจุแลวเสร็จ 5 
อัตรา, ดําเนินการ
คัดเลือก/ขอปรับลด
คุณวุฒิ  จํานวน 3 
อัตรา เนื่องจากเปน
สาขาขาดแคลนไม
สามารถบรรจุบุคคล
ในคุณวุฒิที่กําหนด
ได  และได
ดําเนินการกันอัตรา
ตําแหนงรองรับ
นักเรียนทุน จํานวน 
3  อัตรา 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ดานงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 

วัตถุประสงค : 
เพ่ือใหมีความปลอดภัยในการใชงาน ในอาคารสถานที่ของคณะ 

ไมมีความปลอดภัยใน
การใชงาน ในอาคาร
สถานที่ ของคณะ 

1. มีการจัดทําผัง
อาคารในทุกชั้น  แจง
ไวใหทราบอยาง
ชัดเจน 
2. มีระบบการบาํรุง 
รักษา และตรวจสอบ 
ซอมแซมอาคาร ลิฟท 
ปมน้ํา เครื่องปนไฟ
ฉุกเฉิน อุปกรณเตือน
ภัย เครื่องดับเพลิง 
ฯลฯ โดยผูเชี่ยวชาญ 
อยางสม่ําเสมอ 
3. มีแผน และจัดซอม
อัคคีภัย แผนดินไหว 
ประจําทุกป เพ่ือสราง
ความตระหนัก ให
ความรู ความเขาใจ 
และวิธีการในการ
แกไขปญหา กรณีเกิด
เหตุการณจริง  

เพียงพอ พบวายังมีเหตุ
ฉุกเฉิน เชน น้ํารั่ว 
ไฟดับ เกิดขึ้น 
จากเหตสุุดวสิัย 
หรืออุบัติเหตุ ซึ่ง
ตองแกไขเปนกรณี
ฉุกเฉิน 

มีการตรวจสอบ
สมรรถนะของ
เครื่องมืออุปกรณและ
การบํารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ ๆ ตางๆ 
ตาม พรบ.ควบคมุ
อาคาร พ.ศ.2522 เชน 
ระบบปองกันอัคคีภัย 
ระบบและอุปกรณ
ประกอบตาง ๆ เชน 
ระบบลิฟต เปนประจํา
ทุกเดือน 

งานบริหารทั่วไป 1. มีแนวปฏิบัติและ
ผูที่สามารถตดิตอได 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
2. มีแผนการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาเครื่องดับ
เพลงและลิฟท 
3. มีแผนการจดั
อบรมบรรเทาภัย
ภายในอาคารเปน
ประจําทุกป 
4. มีการตรวจสอบ
อาคารเปนประจํา
ทุกโดยวิศวกรโยธา 

ดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหบริการเครือขายสารสนเทศมีความเสถียร มคีวามปลอดภัย
และสอดคลองกับ พรบ.คอมพิวเตอร 
2. เพ่ือใหการบริหารงานภายใตระบบ e-Office มีเสถยีรภาพ/มี
ประสิทธิภาพ 

เครือขายสารสนเทศไม
เสถียร มีการรุกราน
จากแฮคเกอรภายนอก 
ไวรัสคอมพิวเตอร ไม
สามารถบันทึกการเขา
ใชงานผูใชเพ่ือใชใน
การติดตามประวัติการ
เขาใชงานตาม พรบ.
คอมพิวเตอร 

1. ตรวจสอบการ
ทํางานของเครื่องแม
ขายผานระบบ 
monitor เปนประจํา 
2. สํารองขอมูลจาก
ระบบแมขายหลัก
แบบเสมือน และ
สํารองขอมูลสําคญัทุก
วัน 

เพียงพอ 1. เครือขายหลัก
ของมหาวิทยาลัย
เกิดปญหาในการ
ใหบริการลูกขาย
ระดับคณะฯ 
2. การติดไวรัส
คอมพิวเตอรของ
เครื่องลูกขาย- 
แจงประสานงาน/

1. มีการสํารองขอมูล
จากระบบเปนประจํา
ตามตารางงานที่
กําหนดไวแบบรายวัน
และรายสัปดาห 
2. ไมพบการแจงความ
ผิดปกตเิกี่ยวกับการใช
งานภายในระบบ e-
Office 

หนวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ไมมีการลมของ
ระบบเครื่องแมขาย  
2. ตรวจพบการ
โจมตีจาก 
hacker/virus 
computer ในชวง 
ต.ค.63-ก.ย.64 
จํานวน 14,667 ครั้ง
แตไมพบความ
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

3. กําหนดมาตรการ
ในการแกไขปญหา
เมื่อพบการรุกราน
จากแฮคเกอรและการ
โจมตีจากไวรสั
คอมพิวเตอร ซึ่ง
คณะกรรมการ
สารสนเทศฯ ไดให
ความเห็นชอบและ
แจงใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฎิบัต ิ
4. กําหนดใหมีการ
ยืนยันตัวตนผูใชงาน
ในระบบเครือขาย  

ใหขอมูลหรือ
ปญหาที่เกิดขึ้น
จากเครือขายหลัก
ใหทีมบริหาร
เครือขายของ
มหาวิทยาลยั
ทราบแบบทันที 
และรวมกําหนด
แนวทางแกไข
ปญหา 
3. รวมคัดเลือก
และดําเนินการ
เก่ียวกับการ
ติดตั้ง/ใชงาน
โปรแกรมปองกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร 
กับสํานักบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ติดตั้งใชงาน/
แนะนําการใชงาน
แกบุคลากรใน
คณะฯ 

เสียหายจากการ
โจมตดัีงกลาว 
3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
การใหบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศจาก นศ.
เปน 3.65 /บุคลากร 
3.69 (เกณฑ >3.50) 
ref.[3Q0W6T3R] 
4. การกําหนด
มาตรการปองกัน
การรุกราน โจมตี
จากแฮคเกอรและ
ไวรัสคอมพิวเตอร 
รวมทั้งการปฏิบัติ
ตาม พรบ.
คอมพิวเตอรและ
พรบ.คุมครองขอมลู
สวนบุคคลยังคงเปน
มาตรการท่ีตอง
ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 

ดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหบริการเครือขายสารสนเทศมีความเสถียร มคีวามปลอดภัย
และสอดคลองกับ พรบ.คอมพิวเตอร 
2. เพ่ือใหการบริหารงานภายใตระบบ e-Office มีเสถยีรภาพ/มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบงานและขอมูล
การปฏิบัติงานภายใน
ไมครบถวน สูญหาย 
ไมสามารถสืบคนงาน
เพ่ืออางอิงหรือ
ดําเนินการตอได 

1. สํารองขอมูลจาก
แมขายของระบบ e-
Office บนแมขาย
เปนประจําทุกวัน 
2. สํารองขอมูลจาก
แมขายระบบ e-

เพียงพอ 1. ขาดการ
ซักซอม/คูมือ/
แนวทางในการ
เรียกคืน/กูคืน
ระบบ  
2. ระบบถูกพัฒนา

มอบหมายผูปฏิบตัิงาน
ในการหารือกับ
ผูพัฒนาระบบเพื่อ
จัดทําคูมือ/แนว
ทางการ restore ตัว
ระบบงาน และ

หนวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การสํารองขอมูล
การปฏิบัติงานบน
ระบบ e-Office 
ยังคงมีความจําเปนที่
จะตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เพ่ือใช
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

Office ลงสื่อบันทึก
ขอมูลภายนอกทุก
สัปดาห  

จากผูพัฒนาที่อยู
ภายนอก ซึ่งอาจ
ทําใหคณะฯ
สูญเสียการพัฒนา
ตอยอดระบบเอง
ในอนาคต 
3. การสํารอง
ขอมูลจากระบบ
เปนการสาํรอง
เฉพาะตัวขอมลูใน
งานเทานั้น ไมใช
ตัวระบบที่ใชใน
การปฏิบัติการ 

แนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา/ตอ
ยอดระบบเพ่ือให
สอดคลองกับความ
ตองการใชงานใน
อนาคต 

ในการบริหารงาน/
ติดตาม/สืบคนขอมูล
การดําเนินงาน 
2. การจัดทําคูมือ/
แนวทางการ 
restore ระบบงาน/
พัฒนาตอยอด
ระบบงาน e-Office 
ยังไมเรียบรอย
สมบูรณ 

 
 
 
 
  

ลายมือช่ือ ................................................................... 

( ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ ) 

ตําแหนง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 

วันที ่30 กันยายน 2564 
 

 
 


