รายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปการศึกษา 2559

สรุปการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูประเมินจาก
Feedback Report ปการศึกษา 2557
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
1. อัตรากําลังกับภาระงานยังไมสําดุล บางหนวย มีบุคลากรสายปฏิบัติงานเพียง 1 คน อาจพบความเสี่ยง
เมื่อเกิดการลา
ภาควิชาใชวิธีหมุนเวียนคนไปชวยปฏิบัติงานแทน แตการแกปญหาระยะยาวของตองขออัตรากําลัง
เพิ่มจากทางคณะตอไป
2. การหานักศึกษาแพทยใชทุนและแพทยประจําบานใหมาศึกษา
ไดมีกระบวนการประชาสัมพันธและรับนักศึกษาที่สนใจมา elective มากขึ้น ประกอบกับทางราช
วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทยปรับกระบวนการรับและสัมภาษณแพทยประจําบานใหม
เพื่อใหมหาวิทยาลัยภูมีภาคมีโอกาสไดแพทยประจําบานเพิ่มขึ้น คือ หาสถาบันภูมิภาคทั้ง 3 สถาบันสัมภาษณ
พรอมกันลวงหนากอนที่จะมีการสัมภาษณของสถาบันในสวนกลาง โดยผูสมัครที่ไมไดรับการคัดเลือกจาก
สถาบันภูมิภาคมีสิทธเขารับการสัมภาษณจากสถาบันสวนกลางอีกรอบหนึ่ง ทําใหมีผูสมัครมากขี้น
ปการศึกษา

แพทยใชทุน
จํานวนที่รับ

แพทยประจําบาน

จํานวนที่สมัคร จํานวนที่รับ

จํานวนที่สมัคร

2558

2

4

2

2

2559

2

5

3

10

3. การแสดงผลลัพธดานกระบวนการ (หมวด 7.1) ไมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับพันธกิจหลักและ
แผนเชิงกลยุทธของภาควิชา
ไดปรับการแสดงผลลัพธในหมวด 7.1 เปน
-

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิต แพทยใชทุน/แพทยประจําบานที่จบจากภาควิชา
จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล scopus
การเปรียบเทียบผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล scopus กับคูเทียบ
จํานวนนักศึกษาที่สอบวุฒิบัตรผานตอจํานวนที่รับเขา
1

4. ตัวชี้วัดดานการผลิตบัณฑิตไมไดชี้ชัดวามีความสามารถในการแขงขันอยางไร ทําใหไมมีแนวทาง
วาจะสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการอยางไร
ไดตัดตัวชี้วัดดานนี้ออกแลว และใชตัวชี้วัดดานงานวิจัยเปนหลักแทน
5. เนื่องจากธรรมชาติงานวิจัยของภาควิชาใชทุนวิจัยนอยแตมีคุณคาตอชุมชนสูง การแสดงตัวชี้วัดที่
ทําใหเห็นถึงผลประโยชนตอชุมชนที่สัมพันธกับการผลิตนักศึกษาบัณฑิตจะทําใหสรางการมีชื่อเสียง
ของภาควิชาไดดีขึ้น
ยังไมไดดําเนินการ

2

โครงรางองคกร
หนวยเวชศาสตรฟนฟูเริ่มกอตั้งตั้งแตป พ.ศ. 2505 โดยเปนสวนหนึ่งของภาควิชาศัลยศาสตร ซึ่ง
ตอมาเมื่อมีการแยกภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิคสและกายภาพบําบัดออกมา หนวยเวชศาสตรฟนฟูจึง
ขึ้นกับภาควิชาศัลยศาสตรออรโทปดิกสฯ ซึ่งงานหลักของหนวย ไดแก งานตรวจวินิจฉัย รักษาฟนฟูดวย
กายภาพบําบัด และผลิตกายอุปกรณเสริมและอุปกรณเทียมใหกับผูปวย/ผูพิการ
ตอมาหนวยเวชศาสตรฟนฟูไดรับการอนุมัติใหเปนภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 8 เม.ย. พ.ศ. 2536 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เลม 110 ตอนที่ 58 วันที่ 4 พ.ค.
2536 ทั้งนี้เนื่องจากมีการขยายงานดานการศึกษาและงานบริการดานเวชกรรมฟนฟู อีกทั้งเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2534-2538) ที่กําหนดใหงานเวชกรรมฟนฟูเปน
งานหลักงานหนึ่งในการพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติ นอกเหนือจากการสงเสริม การปองกัน และการรักษา โดย
มี รศ. พญ. จํานง สีตะพันธุ เปนหัวหนาภาควิชาทานแรก
ปจจุบันภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีสํานักงานภาควิชาฯ
ตั้งอยูที่ชั้น 2 หนวยเครื่องชวยคนพิการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
P.1 ลักษณะองคกร
ก. สภาพแวดลอมของภาควิชา
(1) หลักสูตรและบริการ
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู มีพันธกิจดานการศึกษา ในปการศึกษา 2559 มีกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรีที่รับผิดชอบโดยตรง 4 กระบวนวิชา ไดแก
• กระบวนวิชา พ.คพ. 331516 เวชศาสตรฟนฟู
• กระบวนวิชา พ.วฟ. 328591 เวชศาสตรฟนฟูการกีฬา
• กระบวนวิชา พ.วฟ. 328310 หลักการฟนฟูสมรรถภาพสําหรับนักศึกษากิจกรรมบําบัด
• กระบวนวิชา พ.วฟ. 328313 กายอุปกรณเทียมเบื้องตน
ในระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่รับผิดชอบโดยตรง 2 หลักสูตร ไดแก
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาเวชศาสตรฟนฟู
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• หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฟนฟู
(ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย แพทยสภา)
ภาควิ ช าเวชศาสตร ฟน ฟู มี พัน ธกิ จ ดา นการบริ การ คื อ การบริ การวิ ชาชี พ โดยให บ ริ การตรวจ
บําบัดรักษาและฟนฟูผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และมีบริการวิชาการแก
ชุมชนในโครงการต างๆ ได แก มู ลนิ ธิ สิริ วั ฒนา-เชสเชีย รในพระบรมราชินูป ถัมภ (บานทองอยู เชสเชีย ร
เชียงใหม) ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสู งอายุ บ านธรรมปกรณ (เชี ยงใหม ) และบริการวิชาชีพโดยเปนวิทยากรใหแกหนว ยงานตางๆทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอก
พันธกิจดานการวิจัย สนับสนุนใหคณาจารย และบุคลากรทําวิจัยและนวัตกรรม เปดโอกาสใหพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยและนวัตกรรม ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน มีประโยชนตอสังคม สามารถแกไข
ปญหาสาธารณสุขของชาติ เปนงานที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลไกการดําเนินการในพันธกิจแตละดาน แสดงไวในตารางที่ OP1
ตารางที่ OP1 พันธกิจดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ และกลไกดําเนินการ
กลไกการดําเนินการ

พันธกิจ
1. ดานการศึกษา
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

กระบวนวิชา พ.คพ. 331516 เวชศาสตร
ฟนฟู

การเรียนรูโดยการฟงบรรยายในชั้นเรียน การฝกปฏิบตั ิงานและ
สังเกตการณปฏิบัติงานของอาจารยและแพทยประจําบานทั้งที่
หอผูปวยนอก ผูปวยในและนอกสถานที่ การอภิปรายกลุมใน
กระบวนการ PBL และการศึกษาดวยตนเอง (SDL)
กระบวนวิชา พ.วฟ. 328591 เวชศาสตร การเรียนรูโดยการบรรยายและการฝกปฏิบตั ิงานและสังเกตการณ
ฟนฟูการกีฬา
ปฏิบัติงานของอาจารยและแพทยประจําบานทั้งที่แผนกผูปวยนอก
และนอกสถานที่
กระบวนวิชา พ.วฟ. 328310 หลักการฟนฟู การเรียนรูโดยการฟงบรรยายในชั้นเรียน ดูงานทั้งที่โรงพยาบาล
สมรรถภาพสําหรับนักศึกษากิจกรรมบําบัด และนอกสถานที่ และใหนักศึกษานําเสนอผลงาน
กระบวนวิชา พ.วฟ. 328313 กายอุปกรณ
การเรียนรูโดยการฟงบรรยายในชั้นเรียน ดูงานในโรงพยาบาล
เทียมเบื้องตน
และใหนักศึกษานําเสนอผลงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร การเรียนรูโดยการฟงบรรยาย การอภิปรายกลุม การศึกษากับ
การแพทยคลินิกสาขาเวชศาสตรฟนฟู
ผูปวยจริงทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตรฟนฟู
การเรียนรูโดยการฟงบรรยาย การอภิปรายกลุม การศึกษากับ
ผูปวยจริงทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
การ elective ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของในโรงพยาบาล และการ
elective สาขาเวชศาสตรฟนฟูตางสถาบัน
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2. ดานการบริการ
2.1

บริการตรวจ บําบัดรักษาและฟนฟู

2.2

มูลนิธิ สิริวัฒนา-เชสเชียรในพระบรม
ราชินูปถัมภ (บานทองอยู เชสเชียรเชียงใหม)
2.3 ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
2.4 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
2.5 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ จาก
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
3. ดานการวิจัย
3.1
3.2

การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยและสราง
นวัตกรรมของบุคลากร
พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย

บริการตรวจ บําบัดรักษาและฟนฟูผูปวยโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม
บริการตรวจ บําบัดรักษาและฟนฟูผูปวยพิการ
บริการตรวจ บําบัดรักษาและฟนฟูผูปวยพิการ
บริการตรวจ บําบัดรักษาและฟนฟูผูปวย
เปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ขอ
ความรวมมือ
สงคณาจารยและผูชวยวิจัยเขารวมอบรมเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยและนวัตกรรม
อยูในระหวางจัดทําฐานขอมูลวิจัยของภาควิชาโดยใชโปรแกรม
endnote

(2) วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม
วิสัยทัศน “ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันทางดานเวชศาสตร
ฟนฟูชั้นนําในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล”
พันธกิจ “ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานที่ใหการศึกษา
วิจัย บริการวิชาการ และใหการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแกผูปวย/ผูพิการ ที่ได
มาตรฐานสากล ทันสมัย และไดรับความศรัทธาจากประชาชน”
คานิยม ยึดตามคณะแพทยศาสตร คือ CQIT
C customer focus: มุงเนนลูกคาในภารกิจตางๆ
Q Quality: มุงเนนคุณภาพในทุกพันธกิจ
I Innovation: มุงเนนนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
Integrity: ใชหลักคุณธรรมในการทํางาน
T teamwork: มุงเนนการทํางานเปนทีม มีสวนรวม ทํางานอยางมีความสุข
วัฒนธรรมองคกร ยึดตามคณะแพทยศาสตรเชนกัน “องคกรคุณธรรม: สามัคคี มีวินัย ใสใจบริการ”
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คําขวัญภาควิชา “วิจัยเสริมวิชาการ ประสานความรวมมือ ฟนฟูสมรรถภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต”
เปาหมาย
1.
2.
3.
4.

ผลิตแพทยเวชศาสตรฟนฟู และบัณฑิตแพทย ที่มีคุณภาพ คุณธรรม เปนสากล
สรางสรรคงานวิจัยเพื่อชี้นําดานเวชศาสตรฟนฟู
ใหบริการดานเวชกรรมฟนฟูที่ไดมาตรฐาน และทันสมัย
อนุรักษสิ่งแวดลอม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของลานนาไทย

สมรรถนะหลัก
1. ความสามารถในการใหการบําบัดรักษาฟนฟูที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ความสามารถในการผลิตแพทยเวชศาสตรฟนฟูที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ตารางที่ OP2 การจําแนกบุคลากรของภาควิชา
หนวยงาน
คณาจารยประจํา

หนวยตรวจพิเศษ

ลักษณะงาน
สอน วิจัย
บริการ บริหาร

จํานวน
ตําแหนง
7 (1) ขาราชการ 1 คน (เกษียณ ต.ค.
60 คณะจางตอเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราวในตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู)
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน
ชวยวิชาการ วิจัย
3 ขาราชการ 1 คน
และบริการผูป วย
พ.มหาวิทยาลัย 2 คน
บริหาร

หนวยกายภาพบําบัด ชวยวิชาการ วิจัย
(PT)
บริการผูปวย
บริหาร

หนวย
ชวยวิชาการ วิจัย
กิจกรรมบําบัด (OT) บริการผูปวย
บริหาร

10
1
1
6
5
2

พ.มหาวิทยาลัย
พ.มหาวิทยาลัย
(ผูชวยนักกายภาพบําบัด)
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
พ.มหาวิทยาลัย
ขาราชการ
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คุณวุฒิ
แพทยวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแพทย
ผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู

ป.ตรี กศ.บ.,
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

วท.บ. กายภาพบําบัด (10 คน)
ผูชวยพยาบาล (1คน)
พนักงานชวยการพยาบาล ม.6 (1 คน)
ม. 5
วท.บ. กิจกรรมบําบัด (4 คน)
วท.บ. กิจกรรมบําบัด (1 คน)
วท.บ. กิจกรรมบําบัด และวท.ม.จิตวิทยา
การปรึกษา (1 คน)

หนวยงาน
ลักษณะงาน จํานวน
ตําแหนง
หนวยเครื่องชวย คน ชวยวิชาการ วิจัย
4 พ.มหาวิทยาลัย
พิการ
บริการผูปวย
(PO)
บริหาร
4 พ.มหาวิทยาลัย

สํานักงาน

ธุรการ
ธุรการ

2
1
2
1
รวม 49 (1)

ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
พ.มหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา (คนงาน) 1 คน

คุณวุฒิ
ป.โท สงเสริมสุขภาพ (1 คน)
ป.ตรี (3 คน)
ป.วิชาชีพชั้นสูง (2 คน)
ป.วิชาชีพ (2 คน)
ม.6 (3 คน) และ ม.3 (1 คน)
ป.ตรี สาขาบริหารจัดการ
ป.ตรี ศศ.บ., ป.วิชาชีพ
มศ.3

เนื่องจากลักษณะงานของงานฟนฟูตองอาศัยการทํางานเปนทีม ตองมีการประชุมทีมอยางสม่ําเสมอ
ทําใหความสัมพันธระหวางคณาจารยกับบุคลากรอื่นๆ และระหวางคณาจารยดวยกันอยูในระดับดี โดยทุกคน
ยอมรับซึ่งกันและกันและใชเหตุผลในการตัดสินหรือแกปญหาตางๆ หัวหนาภาควิชาเปดโอกาสใหบุคลากร
ระดับตางๆ ใหความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และรวมแกปญหาแบบคูขนาน โดยพยายามลดการสั่งการแบบบนลง
ลาง และเพิ่มชองทางการสื่อสารใหมากขึ้น เชน group line ของบุคลากรภาควิชา คณาจารย และแพทย
ประจําบาน/แพทยใชทุน กลุม facebook แพทยประจําบาน
(4) สินทรัพย
องคกรมีความพรอมดานอาคารสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการ มีหองเรียนของภาควิชาฯ จํานวน 2 หอง (สําหรับนักศึกษาแพทย 1 หอง โดยใชเปนหองพักดวย
และสําหรับแพทยประจําบาน 1 หอง) หองพักแพทยประจําบาน จํานวน 1 หอง (มี LED TV สําหรับตอ
คอมพิวเตอรได) หองตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน หนวยบริการตาง ๆ มีอุปกรณการฟนฟูสมรรถภาพ และ
อุปกรณการตรวจพิเศษตาง ๆ พรอมตอการเรียนรู ฝกปฏิบัติ และการบริการดานสุขภาพ แกผูรับบริการ
สามารถใหบริการโรคซับซอนตาง ๆ ได และเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนแพทยเฉพาะทาง
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อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม
4.1 หองเรียน/หองพัก ภาควิชามีหองเรียน/หองพักสําหรับนักศึกษา ดังนี้
ตารางที่ OP3 หองเรียน
ลําดับที่

หอง

อาคาร

พื้นที่ (ตารางเมตร)

1

หองเรียน/หองพักนักศึกษาแพทย

เวชศาสตรฟนฟูชั้น 1

40

2

หองเรียนแพทยประจําบาน

หนวยเครื่องชวยคนพิการชั้น 2

48

3

หองเรียนแพทยประจําบาน

เวชศาสตรฟนฟูชั้น 2

22.5

4.2 หอผูปวยและหองตรวจผูปวย ภาควิชามีหอผูปวยและหองตรวจผูปวยที่มีผูปวยซึ่งใชในการเรียน
การสอนของภาควิชาฯ ดังนี้
- หอผูปวยในเวชศาสตรฟนฟู ชั้น 2 อาคารเวชศาสตรฟนฟู จํานวนเตียง 20 เตียง
- หองฝกผูปวยในของหอผูปวยฟนฟูสภาพ ชั้น 2 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
- หองตรวจผูปวยนอก OPD 20 ชั้น 1 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
- หองตรวจไฟฟาวินิจฉัย ชั้น 1 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
- คลินิคลดเกร็ง/หองตรวจอัลตราซาวดระบบโครงรางกลามเนื้อ (musculoskeletal
ultrasound) ชั้น 1 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
- คลินิคกระตุนสมองแบบไมผาตัด ชั้น 1 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
- หนวยบริการกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด ชั้น 1 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
- หองดนตรีบําบัด ชั้น 1 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
- หองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
- หองฝกผูปวยในของหอผูปวยฟนฟูสภาพ ชั้น 2 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
- หองตรวจปสสาวะพลวัต ชั้น 2 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
- หองตรวจกายอุปกรณและหนวยเครื่องชวยคนพิการ ชั้น 1 อาคารหนวยเครื่องชวยคนพิการ
- หนวยบริการเวชศาสตรฟนฟูผูปวยในแผนกอื่นๆ ชั้น 3 อาคารตะวัน กังวานพงศ
4.3 หองพักอาจารย 4 หอง ชั้น 2 อาคารหนวยเครื่องชวยคนพิการ และชั้น 1 อาคารเวชศาสตรฟนฟู
4.4 สํานักงานภาควิชา ชั้น 2 อาคารหนวยเครื่องชวยคนพิการ
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(5) กฎระเบียนขอบังคับ
ตารางที่ OP4 ระเบียบปฏิบัติและขอกําหนดที่สําคัญ
ผูที่ออกกฎระเบียบ/
หนวยรับรองมาตรฐาน/
องคกรตรวจสอบ

กฎระเบียบ/มาตรฐาน/ขอบังคับที่สําคัญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551

แพทยสภา

เกณฑมาตรฐานแพทยสภา

บทบาทที่มีตอการดําเนินการของ
ภาควิชา

ควบคุมกระบวนการบริหารจัดการ
องคกรและกระบวนการบริหารพันธ
กิจหลัก ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. และ
มาตรฐานที่กําหนด
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยประมวลจริยธรรม ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2554
อาจารยและบุคลากรใหอยูใน
กรอบของจรรยาบรรณที่กําหนด
ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการ ประเมินหลักสูตร การศึกษา การ
ประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการ เรียนการสอน และการวัดผลตาม
วัดผลตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเมินผลการดําเนินงานดาน
มาตรฐานและประเมิน ของ สมศ.
ประกันคุณภาพการศึกษา (ทุก 5 ป)
คุณภาพการศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
กํากับดูแลกระบวนการบริหารงาน
สํานักงานคณะกรรมการ แตงตั้งบุคคลใหดาํ รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง บุคคล
อุดมศึกษา
ศาสตราจารย และศาสตราจารย
มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเมินผลการดําเนินงานดาน
ของ สกอ.
ประกันคุณภาพการศึกษา (ทุก 5 ป)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
กําหนดความรูความสามารถทาง
วิชาชีพในดานเวชศาสตรฟนฟู
การประเมินและรับรองความรูค วามสามารถในการ
ประเมินความรูเ วชศาสตรฟนฟูของ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
นักศึกษาแพทยระยะชั้นคลินิก
ราชวิทยาลัยแพทยเวช หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรและ ควบคุมและประกันคุณภาพ
ศาสตรฟนฟูแหงประเทศ หนังสืออนุมัติแสดงความรูค วามชํานาญในการประกอบ การศึกษาการฝกอบรมแพทยประจํา
ไทย
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฟนฟู
บาน
สํานักงานคณะกรรมการ จรรยาบรรณนักวิจัย
กระบวนการทําวิจยั ที่ไดมาตรฐาน
วิจัยแหงชาติ
และเปนสากล
สถาบันรับรองคุณภาพ Hospital accreditation
ประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาล
สถานพยาบาล
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ข. ความสัมพันธระดับองคกร
(6) โครงสรางภาควิชา
นโยบายและทิศทางการดําเนินการขององคกร กําหนดโดยหัวหนาภาควิชา โดยความ
เห็นชอบของทีมบริหารภาควิชา และอิงนโยบายของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนหลัก องคกรแบงการดําเนินการดังแผนภูมิที่ OP1
แผนภูมิที่ OP1 โครงสรางภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการวิจัย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและ PCT
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสารสนเทศ
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณาจารย
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ที่ปรึกษา

รองหัวหนาภาควิชา

บุคลากรสายสนับสนุน

(7) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย
ตารางที่ OP5 ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และความตองการ/ความคาดหวัง
ผูเรียน

ความตองการ/ความคาดหวัง

นักศึกษาแพทย

-การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพ
- การไดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหลังจบ
การศึกษา
-ไดรับความรูและประสบการณที่ทันสมัย ครบถวน ตลอด
ระยะเวลาการฝกอบรม

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง /
แพทยประจําบาน

-สอบผานวุฒิบัตรการฝกอบรมตามที่ราชวิทยาลัยฯ และ
แพทยสภากําหนด
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ความตองการ/ความคาดหวัง

ผูปวย

-ไดรับการบําบัดรักษาฟนฟูที่มีมาตรฐานจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ

โรงพยาบาลทีร่ ับบัณฑิตเขาทํางาน

-การจัดการเรียนการสอนและการประเมินทีม่ ีคุณภาพ
- บัณฑิตมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถทํางานเปนทีม และพัฒนาตนเองไดอยางสม่ําเสมอ
พรอมที่จะประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพ

(7) ผูสงมอบและคูความรวมมือ
ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการ และ คูความรวมมือที่ไมเปนทางการ ที่สําคัญของ
ภาควิชา และบทบาทที่เกี่ยวของในพันธกิจตางๆ และความคาดหวังของภาควิชาตอกลุมเหลานี้
ตารางที่ OP6 ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการ คูความรวมมือที่ไมเปนทางการและ
ความคาดหวังของภาควิชา
ผูสงมอบ

ความคาดหวังของภาควิชา

กลไกการสื่อสาร

บริษัทยาและบริษัทเครื่องมือทางการ
ฟนฟู

จัดสงยาและเครื่องมือทางการฟนฟูที่มีคุณภาพ
รวดเร็ว บริการหลังการขายทีม่ ีประสิทธิภาพและ
ทันเวลา

โทรศัพท, โทรสาร,
เอกสารทางราชการ
และ email
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คูความรวมมือที่เปนทางการ

ความคาดหวังของภาควิชา

กลไกการสื่อสาร

โรงพยาบาลศูนยลาํ ปาง

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยที่ไดคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานใกลเคียงกับที่สอนในคณะ
แพทยศาสตร

โทรศัพท, โทรสาร,
เอกสารทางราชการ
, email และ line

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยที่ไดคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานใกลเคียงกับที่สอนในคณะ
แพทยศาสตร

โทรศัพท, โทรสาร,
เอกสารทางราชการ
, email และ line

โรงพยาบาลทีส่ งแพทยประจําบานไป
ศึกษาดูงาน (elective)

- แพทยประจําบานไดรับการดูแลอยางใกลชิด ไดรับการเรียนรูในสิ่งที่ขาดหายไปจากการเรียนการ
สอนในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยชียงใหม
- มีหอพักใหแพทยประจําบาน
- ไดขอมูลการประเมินยอนกลับ
สามารถสงตอแนวคิดในการทํานวัตกรรมไปสู
ผูประกอบการและผลิตชิ้นงานออกมาได

โทรศัพท, โทรสาร,
เอกสารทางราชการ
และ email

ความคาดหวังของภาควิชา

กลไกการสื่อสาร

สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ

คูความรวมมือที่ไมเปนทางการ
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในเขต
ภาคเหนือ

สงตอผูปวยเพื่อมารับการบําบัดรักษาฟนฟูใน
ปริมาณที่เพียงพอและมีความหลากหลายสําหรับ
การเรียนการสอนแพทยประจําบาน
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โทรศัพท, โทรสาร,
เอกสารทางราชการ
และ email

โทรศัพท, โทรสาร,
เอกสารทางราชการ
และใบสงตอผูปวย

P.2 สภาวการณขององคกร
ก. สภาพดานการแขงขัน
(9) ลําดับในการแขงขัน
ลําดับในการแขงขันโดยดูจากงานวิจัย
ตารางที่ OP7 สภาพดานการแขงขันดานงานวิจัย
ลําดับ

สถาบัน

สัดสวนผลรวม impact factor ตอจํานวนผลงานที่ตีพิมพใน
ฐานขอมูล scopus ป 2016

1

ศิริราช (อาจารย 20 ทาน)

2.289 (5 papers)

2

เชียงใหม (อาจารย 7 ทาน)

0.82 (6 papers)

3

จุฬา (อาจารย 19 ทาน)

ไมมีงานวิจัยในป 2016

(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน
ในปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือการไดคูความรวมมือที่เปนทางการใหม คือ
สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งไดรับทุนจากสภาอุตสาหกรรมมาอีกทอดหนึ่ง ทําใหภาควิชามีโอกาส
สรางนวัตกรรมและงานวิจัยใหมที่เกิดจากแนวคิดของคนในภาควิชา มีการเตรียมการเพื่อรับกับการ
หลอมรวมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และเตรียมหลักสูตรแพทยประจําบานใหมเพื่อให
สอดคลองกับเกณฑ WFME ซึ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา 2562 นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของทีมบริหารคณะแพทยศาสตร
ชุดใหม (พ.ศ. 2560-2564)
(11) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ ไดแก ฐานขอมูล scopus เพื่อหาจํานวนงานวิจัยที่
ตีพิมพในฐานขอมูลสากลของสถาบันตางๆ และฐานขอมูล ISI เพื่อหาคา impact factor
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ
ตารางที่ OP7 ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธ
ดานการศึกษา
- การผลิตบัณฑิตมีคณ
ุ ธรรม คุณภาพและทักษะการเปน
พลเมืองโลก
ดานการบริการวิชาการ
- เปนศูนยชั้นนําที่ไดการยอมรับดานการฟนฟูสภาพ
- เปนผูนําพัฒนา smart building เปนตัวอยางใหกับ
สังคม

ดานการวิจัย
- การเปนสถาบันที่มีงานวิจัยทีเ่ ปนเลิศ

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
- มีคณาจารยมีศักยภาพสูง มีความเชี่ยวชาญใน subspecialty
ของตนเอง
- คณาจารยและบุคลากรสายวิชาชีพมีศักยภาพสูง มีความรู
ความชํานาญเฉพาะในดานการดูแลผูพิการ
- เปนศูนยกลางการดูแลผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังแบบบูรณาการ
และเปนตนแบบใหกับประเทศเพือ่ นบาน มีเครื่องมือไดตาม
มาตรฐาน
- บุคลากรมีความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดี
- คณาจารยมีความสามารถในการเรียนรูและการประสาน
หนวยงานภายนอกเพื่อหาความชวยเหลือในดานการทําวิจัย
- มีบุคลากรสายสนับสนุนที่คอยชวยเหลือเรื่องงานวิจัย
- บุคลากรมีความคิดสรางสรรคในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ดานการศึกษาและการวิจัย องคกรใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร
(EdPEx) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU-EdPEx) ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพตามวงจร P
(วางแผน)-D (ปฏิบัติ)-S (ศึกษาตรวจสอบ)-A (ปรับปรุงพัฒนา) และมีการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานภายนอกคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตลอดจนราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย ภายใตการ
กํากับดูแลของแพทยสภา ดานการบริการ ใชมาตรฐานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
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หมวดที่ 1 การนําองคกร
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง
ผูนําระดับสูงของภาควิชา คือหัวหนาภาควิชาและรองหัวหนาภาควิชา ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี
หัวหนาภาควิชาไดมาโดยระบบสรรหาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สวนรองหัวหนาภาควิชาไดรับการเสนอ
แตงตั้งโดยหัวหนาภาควิชา
ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ
(1) วิสัยทัศน และคานิยม
หัวหนาภาคและทีมบริหารภาควิชาไดกําหนดวิสัยทัศน โดยใชวิสัยทัศนของคณะแพทยศาสตรมาเปน
แนวทาง โดยเพิ่มเติมความทันสมัยซึ่งหมายถึงคนทันสมัย การทํางานที่ทันสมัย เขาไปดวย สวนคานิยมอิงตาม
ของคณะแพทยศาสตร คือ CQIT เชนเดียวกับวัฒนธรรมองคกรซึ่งลอไปกับของคณะ นอกจากนี้ภาควิชายังมี
คําขวัญประจําภาคคือ "วิจัยเสริมวิชาการ ประสานความรวมมือ ฟนฟูสมรรถภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต" ซึ่งเปน
หัวใจของการทํางาน ทั้งหมดนี้ถูกถายทอดโดยการเนนย้ําในที่ประชุมภาควิชา ผาน web site และการติด
ประกาศ
(2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
คณะกรรมการบริหารภาควิชามีการประชุม 1 เดือนตอครั้ง เพื่อแจงกฎ ระเบียบ ประกาศ มา
ถายทอดเพื่อใหคณาจารยและหัวหนาหนวยตาง ๆ ไดนําไปถายทอดใหบุคลากรในภาควิชาไดรับทราบและ/
หรือถือปฏิบัติ มีการตรวจสอบรายรับรายจายของภาควิชาและหนวยงานอยางสม่ําเสมอ หัวหนาภาควิชายัง
เปนตัวอยางในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและมีจริยธรรม ไดแก การรักษาระเบียบวินัย ซื่อสัตยยุติธรรม
คํานึงถึงสิทธิผูปวย อีกทั้งใหผูรวมงาน ผูปวยและครอบครัวรวมออกความคิดเห็นและตัดสินใจ รูจักบริจาคและ
เสียสละเพื่อผูอื่น (เชน ผูรวมงาน ผูปวย) และองคกร ภาควิชายังมีโครงการรางวัลโบนัสแกบุคลากรที่ตรงตอ
เวลา ขยัน ฯลฯ ในระหวางการสัมมนาภาควิชาประจําป และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนพิเศษตามความ
เหมาะสม
(3) การสรางสถาบันที่ประสบความสําเร็จ
ภาควิชามีกระบวนการสรางความสําเร็จขององคกร โดยหัวหนาภาควิชาฯ ทําหนาที่ควบคุมดูแลและ
กําหนดทิศทางการดําเนินการใหบรรลุตามนโยบายและเปาประสงค ผานการทํางานรวมกันเปนทีมโดยจัดตั้ง
คณะกรรมการและคณะทํางานฝายตางๆ เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการทํางานของภาควิชา และ
รับผิดชอบกิจกรรมในสวนที่ตนเองมีความถนัด ซึ่งผูรับผิดชอบจะสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบและวิธีการ
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ดําเนินงานไดอยางเต็มที่ โดยมีหัวหนาภาควิชาฯ เปนที่ปรึกษาและชวยเหลือใหคําแนะนําในกรณีมีปญหาหรือ
ขอติดขัด
หัวหนาภาควิชาฯ ไดสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยการประชุม
กรรมการบริหารภาควิชาอยางสม่ําเสมอทุกวันศุกรหนึ่งสัปดาหหลังจากประชุมคณะ และมีการกําหนดตาราง
การประชุมคณะกรรมการตางๆที่สําคัญเปนรายป ไดแก คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและ PCT และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหเกิดการทบทวนดูผลอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหกรรมการทุกทานทราบและมีสวนรวมในการตัดสินใจ นอกจากนี้หัวหนาภาคยังสนับสนุนอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในการสรางนวัตกรรมตางที่เกิดจากแนวคิดของบุคคลากรภายในภาค
ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคกร
(1) การสื่อสาร
การสื่อสารหลังการประชุมทุกครั้งจะมีการสื่อสารขอสรุปจากการประชุมใหแกกรรมการทราบอยาง
เปนระบบ โดยการสงรายงานการประชุมเบื้องตนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหกรรมการทุกทานเพื่อรับทราบ
และแกไขกอนพิมพมาเพื่อใหรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังมีการสื่อสาร
รูปแบบอื่นหลายรูปแบบตามความเหมาะสมตอขาวสาร กลุมผูรับการสื่อสาร ความสําคัญ และความเรงดวน
เชน หนังสือเวียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท line และ facebook เปนตน
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีและความผูกพันระหวางบุคลากรทุกระดับ เชน
การทําบุญภาควิชา การรดน้ําดําหัวอาจารยอาวุโส การจัดงานปใหม การถวายเทียนพรรษา การจัดกิจกรรมรับ
เจาหนาที่/แพทยใหม กิจกรรมเกษียณ การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแพทยประจําบานที่สําเร็จการศึกษา ซึ่ง
บุคลากรทุกระดับของภาควิชา ไดใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ของภาควิชา โดยพรอม
เพรียงกันเปนอยางดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ภาควิชาไดมีการชวยเหลือบุคลากรที่มีรายไดนอย โดยมีสวัสดิการ
ใหกูยืมเงิน และผอนชําระเปนงวด ๆ โดยปราศจากดอกเบี้ย
(2) การมุงเนนการปฏิบัติ
หัวหนาภาควิชาวางกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป ซึ่งครอบคลุมการออกแบบโดยอาศัยทรัพยากร
บุคคล การจัดการงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ จากนั้นติดตามความกาวหนา (monitoring) ของผล
การดําเนินการของคณะทํางานดานตาง ๆ เปนระยะโดยใชวงจรการปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน)-D
(ปฏิบัติ)-S (ศึกษาตรวจสอบ)-A (ปรับปรุงพัฒนา) และนําเสนอความกาวหนาในที่ประชุมภาควิชาเปนระยะ
เพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงผลการดําเนินการ และ actions ที่จําเปนซึ่งจะนําไปสู vision ที่ตั้งไว
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1.2 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
ก. การกํากับดูแล
(1) การกํากับดูแล
- ภาควิชาโดยหัวหนาภาควิชา ดําเนินงานตามนโยบายที่นําเสนอตอคณบดี และที่ประชุมภาควิชา
- ภาควิชาแจงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากคณะตอบุคลากร และการใชงบประมาณตามพันธกิจผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา หากมีเรื่องเปนที่สงสัยก็ใชเวทีที่ประชุมถกประเด็นและลงมติเพื่อความโปรงใส
การใชจายงบประมาณเปนไปตาม กฏ ระเบียบ ขอบังคับของคณะ/มหาวิทยาลัย สวนการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนและตําแหนงก็เปนไปตามกฏระเบียบของคณะ/ มหาวิทยาลัย เชนเดียวกัน
- ภาควิชารับการตรวจสอบและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเปนประจํา รับการตรวจประเมิน
ตามระบบ Hospital accreditation ของ สรพ. และยังรับการประเมินการฝกอบรมแพทยประจําบาน โดย
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทยทุก 5 ป โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการ
ดําเนินการ
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนําระดับสูง และใชผลการประเมินนี้ไปพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิผลของผูนํา ภาควิชามีระบบการประเมินระบบการบริหาร และประเมินหัวหนาภาควิชาฯ โดยใช
แบบสอบถามใหบุคลากรภาควิชาทุกทานกรอกเปนประจําทุกป และนําผลสรุปมาเขาที่ประชุมภาควิชา เพื่อให
หัวหนาภาควิชาฯ พิจารณา และปรับปรุงตามแตจะเห็นสมควร
ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟูดําเนินงานภายใตกฎระเบียบและขอบังคับของคณะแพทยศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม การดําเนินการของภาควิชาฯ จนถึงปจจุบันไมเคยมีเหตุการณที่สงผลกระทบทางลบที่
รุนแรงและชัดเจนตอสังคม ภาควิชาจึงยังไมเคยมีวิธีการหรือมาตรการใดๆ ในการจัดการผลกระทบทางลบตอ
สังคม
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(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ในการสงเสริมและสรางความมั่นใจวาปฎิสัมพันธทุกดานของสถาบันเปนไปอยางมีจริยธรรมนั้น
ภาควิชาไมมีแนวปฏิบัติ กระบวนการ หรือตัววัดเปนพิเศษโดยเฉพาะสําหรับการนี้ ภาควิชาสงเสริมปฏิสัมพันธ
อยางมีจริยธรรมผานการสัมมนาประจําปที่เสริมสรางความสามัคคีและทัศนคติเชิงบวกระหวางบุคลากรดวย
กันเองและระหวางบุคลากรกับนักศึกษา ในดานจรรยาบรรณนักวิจัย อาจารยและนักวิจัยปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบอยูแลว เชน โครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย อาจารยแพทย
ก็มีจรรยาแพทยอยูแลว สวนจริยธรรมสวนบุคคลนั้น หัวหนาภาควิชาเปนผูสังเกตการปฏิสัมพันธระหวางกลุม
บุคคลเปนระยะ หากมีผูใหขอมูลวาปฏิสัมพันธอาจขัดตอจริยธรรม หัวหนาภาควิชาก็จะจัดการอยางเหมาะสม
เปนราย ๆ เพื่อแกไขตอไป และหากจําเปน อาจตองรายงานตอคณะตามขั้นตอนในระเบียบขอบังคับ สําหรับ
นักศึกษาก็มกี ารสอนจริยธรรมทางการแพทยในการสอนภาคบรรยาย มีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูสังเกต การสอบ
มีอาจารยคุม หากพบการทุจริตก็จะรายงานคณะตามขั้นตอนที่กําหนด
ค. ความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ
(1) ความผาสุกของสังคม
ภาควิชาไมมีกิจกรรมที่กอใหเกิดผลเสียตอสังคมหรือชุมชน
(2) การสนับสนุนชุมชน
ภาควิชาใหการบําบัดรักษาฟนฟูผูพิการที่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร และศูนยฝกอาชีพหยาดฝนเปน
ประจํา และรวมกับทางโรงพยาบาลในการดูแลผูสูงอายุที่บานธรรมปกรณ ภาควิชายินดีใหความรวมมือ เมื่อมี
การขอความรวมมือจากชุมชน นอกจากนี้ยังมีโครงการดนตรีบําบัดตั้งแตป พ.ศ. 2554 เพื่อเปดโอกาสใหสังคม
และชุมชนไดตระหนักถึงความพิการที่เปนอุปสรรค ความเปนอยู รวมทั้งการแสดงความสามารถของเด็กพิการ
โดยมองขามภาพเชิงลบของความดอยสมรรถภาพ และสรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อใหเด็กพิการมี
กลับเขาสูชุมชนอยางภาคภูมิใจ มีโครงการดนตรีจิตอาสารวมกับงานประชาสัมพันธ เพื่อลดความเครียด ความ
วิตกกังวลและสรางสุนทรียภาพทางจิตใจใหแกผูปวยและญาติที่นั่งรอตรวจหรือรับยาที่ OPD อาคารเฉลิมพระ
บารมี เปนสวนหนึ่งของการดูแลแบบ Humanized care ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
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หมวดที่ 2 กลยุทธ
2.1 การจัดทํากลยุทธ
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ
ภาควิชามีการสรรหาและเปลี่ยนแปลงหัวหนาภาควิชาใหม เมื่อเดือนเมษายน 2560 หัวหนาภาควิชา
ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายการบริหารคณะ
แพทยศาสตร ของผูบริหารชุดใหม (พ.ศ. 2560-2563) เพื่อกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ ตัวชี้วัด และเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารภาควิชา เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข และเสนอตอ
คณะกรรมการสรรหาฯ และ มีการนําเสนอในการสัมมนาภาควิชา แลวจึงเริ่มนําไปปฏิบัติ ระหวางการ
ดําเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายของคณะ ก็จะนํามาปรับเปาหมายแผนเพื่อใหสอดคลองกัน โดย
กลยุทธจะมี 2 ดานตามยุทธศาสตรคือยุทธศาสตรเชิงรุก และยุทธศาสตรเชิงพันธกิจ
(2) นวัตกรรม
ภาควิชาสงเสริมนวัตกรรมโดยสรางบรรยากาศเสรีภาพทางวิชาการที่อาจารย/บุคลากรมีการคิดคน
แนวทางวิจัย/นวัตกรรมไดอยางอิสระ ภาควิชาเสริมสรางบรรยากาศอยางเปนทางการ เชน กระบวนวิชา
สัมมนา ประชุมวิชาการ หรือไมเปนทางการ เชน พูดคุยขณะรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
(3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ
ใชการทํา SWOT analysis โดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษ จากแฟมเอกสารขอมูลของภาควิชาจาก
รายงานประจําปของคณะ และขอมูลขาวสารจากการประชุมกรรมการประจําคณะ นอกจากนั้น การวางแผน
คํานึงถึงความสามารถที่จะปฏิบัติตามแผน โดยแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานที่ประกอบดวยอาจารย/
บุคลากร ที่มีทักษะ ประสบการณ และความชอบในเรื่องที่สัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุแผนตามที่วางไว
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก
ระบบงานของภาควิชาเปนไปตามโครงสรางที่กําหนดโดยคณะแพทยศาสตร และอนุมัติโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามโครงสรางที่กําหนดโดยคณะแลว ภาควิชาเปนหนวยงานหนึ่ง มีหัวหนาภาควิชา
เปนผูนํา บุคลากรประกอบดวยสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ระบบงานครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง 4 ดาน
ไดแก ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ/บริการผูปวย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบงใหมี
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการเรียนการสอน การวิจัย บริการผูปวย/บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรม โดยมีธุรการเปนศูนยประสานงาน และเชื่อมโยงกับสวนงานสายสนับสนุนของคณะที่เกี่ยวของ
ระบบงานอาจตองใชทรัพยากรจากภายนอกเพื่อใหภาควิชาสามารถพัฒนา ผลิต และสงมอบหลักสูตรที่
เหมาะสมใหกับนักศึกษาและผูมีสวนไดเสียซึ่งจะนําไปสูสวนแบงตลาดที่เพิ่มขึ้น
ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
จากการวิเคราะหจากสมรรถนะหลัก ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และ ความทาทายเชิงกลยุทธ เพื่อ
กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังแสดงในตารางที่ 2.1 จากนั้นจึงกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดและกรอบเวลา
ดังแสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.1 การสรางวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธ
ดานการศึกษา
- การผลิตบัณฑิตมีคณ
ุ ธรรม
คุณภาพและทักษะการเปน
พลเมืองโลก
ดานการบริการวิชาการ
- เปนศูนยชั้นนําที่ไดการ
ยอมรับดานการฟนฟูสภาพ
- เปนผูนําพัฒนา smart
building เปนตัวอยางใหกับ
สังคม
- บริการวิชาการเปนประโยชน
แกสังคม

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
- มีคณาจารยมีศักยภาพสูง

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐาน

- คณาจารยและบุคลากรสายวิชาชีพมี
ศักยภาพสูง มีความรูความชํานาญ
เฉพาะในดานการดูแลผูพิการ
- เปนศูนยกลางการดูแลผูปวย
บาดเจ็บไขสันหลังแบบบูรณาการและ
เปนตนแบบใหกับประเทศเพื่อนบาน
มีเครื่องมือไดตามมาตรฐาน
- บุคลากรมีความสามัคคีและ
สัมพันธภาพที่ดี

ดานการวิจัย
- การเปนสถาบันที่มีงานวิจัยที่ - คณาจารยมีความสามารถในการ
เรียนรูและการประสานหนวยงาน
เปนเลิศ
ภายนอกเพื่อหาความชวยเหลือในดาน
การทําวิจัย
- มีบุคลากรสายสนับสนุนที่คอย
ชวยเหลือเรื่องงานวิจัย
- บุคลากรมีความคิดสรางสรรคในการ
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ
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- เปดศูนยบูรณาการฟนสภาพคนพิการ
- มีกิจกรรมใหความรู/ จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหเอื้อตอการดํารงชีพสําหรับผูพิการหรือทุพพล
ภาพและผูสูงอายุ
- องคความรูและนวัตกรรมที่เกินขึ้นไดนําไปใช
ประโยชนในเชิงประจักษในการบริการวิชาการบน
พื้นฐานของความตองการและการมีสวนรวมกับ
ภาคสวนที่เกีย่ วของ

- จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูลสากล
เพิ่มขึ้นและมี impact factor
- งานวิจัยถูกนําไปใชจริงและตอบโจทยการ
พัฒนาประเทศ

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ภาควิชาฯ จัดทําแผนปฏิบัติการหรือโครงการระยะสั้นและระยะยาวที่สําคัญ โดยใชแนวทางของ
Balanced scorecard โดยกําหนดผูรับผิดชอบของภาควิชาเพื่อประสานงานกับหนวยงานนอกภาควิชา และ
กําหนดตัววัดที่ใชติดตามผลสําเร็จหรือประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ข. การปรับแผนปฏิบัติการ
ภาควิชามีการปรับปรุงแผนระยะยาวทุก 4 ป ตามวาระการบริหารเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ สวนแผนปฏิบัติการระยะสั้นสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณผานที่ประชุม
ภาควิชา เชน การปรับรูปแบบการเรียนการสอน การหมุนเวียนบุคลากรในกรณีที่คนขาด การเปลี่ยนเวลาการ
ใหบริการ การประสานงานแตละหนวยสําหรับการรับสงผูปวยผูพิการไปรับบริการที่อาคารเวชศาสตรฟนฟู
เปนตน สําหรับสถานการณฉุกเฉิน ผูดําเนินการที่เกี่ยวของสามารถใหขอมูลโดยตรงกับหัวหนาหนวยและ
หัวหนาภาควิชาเพื่อดําเนินการจัดการตอไปตามลําดับ
ที่ผานมาภาควิชาจัดโครงการตาง ๆ และเมื่อโครงการสิ้นสุด ผูรับผิดชอบรายงานใหหัวหนาภาควิชา
และคณะกรรมการบริหารภาควิชารับทราบ และเมื่อสิ้นสุดปมีการสรุปขอมูลและรายงานใหบุคลากรทุกคน
รับทราบในการสัมมนาองคกรภาควิชาประจําป เพื่อนําขอมูลปอนกลับและวิเคราะหวาโครงการสมควร
ดําเนินการตอ โครงการใดสมควรปรับปรุง และโครงการใดสมควรยกเลิก ที่ผานมา ภาควิชาสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวเกือบ 100%
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ตารางที่ 2.2 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาหมาย แผนปฎิบัติการ และตัวชี้วัด ดานการศึกษา
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
- กระบวนการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีมี
มาตรฐาน

เปาประสงค

แผนปฏิบัติการ

การเรียนการสอนและการประเมิน - ปรับปรุงกระบวนวิชาเปนระยะ
เปนแบบบูรณาการทั้งดานความรู
คุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรทุกหลักสูตรไดเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ตามกรอบ TQF

ตัวชี้วัด

การคาดการผลการ
ดําเนินการ

- คะแนนเฉลี่ยความพึง >4
พอใจของนักศึกษาตอการ
เรียนการสอนของภาควิชา

- การจัดทําและกําหนดกรอบเวลา
- รอยละหลักสูตรที่มีการ 100
และติดตามการสง มคอ. 3 และ มคอ. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
5 ทุกหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
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ปการดําเนินการ
57

58

59

√

√

√

√

√

√

รอยละของความสมบูรณ
ของการจัดทํามคอ. 3 ใน
ทุกกระบวนวิชา

100

√

√

√

รอยละของความสมบูรณ
ของการจัดทํามคอ. 5 ใน
ทุกกระบวนวิชา

100

√

√

√

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

เปาประสงค
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทาง EdPEX
และ WFME

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษามี
มาตรฐาน

แผนปฏิบัติการ
- จัดกิจกรรมใหความรูเ รื่อง EdPEX
และ WFME

การเรียนการสอน การประเมิน
- การจัดทําและกําหนดกรอบเวลา
เปนแบบบูรณาการ ทั้งดานความรู และติดตามการสง มคอ. 3 และ มคอ.
ทักษะ การทําวิจัย คุณธรรม
5 ทุกหลักสูตร
จริยธรรม ตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
และตามเกณฑราชวิทยาลัยแพทย
เวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
เพื่อใหไดบณ
ั ฑิตที่มมี าตรฐานและ
ทันสมัย
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ตัวชี้วัด

การคาดการผลการ
ดําเนินการ

ปการดําเนินการ
57

58

59

NA

NA

NA

- รอยละหลักสูตรที่มีการ 100
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)

√

√

√

รอยละของความสมบูรณ
ของการจัดทํามคอ. 3 ใน
ทุกกระบวนวิชา

100

√

√

√

รอยละของความสมบูรณ
ของการจัดทํามคอ. 5 ใน
ทุกกระบวนวิชา

100

√

√

√

จํานวนกิจกรรม/ โครงการ 2 ปตอหนึ่งโครงการ
ที่อาจารยและเจาหนาที่ที่ (เริม่ ป 2561)
เกี่ยวของเรื่องระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของภาควิชา เขารวมการ
อบรม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

เปาประสงค

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

การคาดการผลการ
ดําเนินการ

57

58

59

NA

NA

NA

- รอยละการจบการศึกษา 100
ตามหลักสูตรของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง

√

√

√

- รอยละแพทยใชทุน/
100
แพทยประจําบานผานการ
ฝกอบรมครบตาม
หลักสูตร

√

√

√

- รอยละการสอบผาน
วุฒิบัตรของแพทยใชทุน/
แพทยประจําบาน

√

√

√

- หลักสูตรการฝกอบรม
จะมีการประเมินในป
แพทยประจําบานไดรับ
หนา (พ.ศ. 2562)
การรับรองจากราช
วิทยาลัยแพทยเวชศาสตร
ฟนฟูแหงประเทศไทยตาม
เกณฑ WFME
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ปการดําเนินการ

100

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

เปาประสงค

อาจารยมีการพัฒนาตอเนื่อง

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

การคาดการผลการ
ดําเนินการ

ปการดําเนินการ
57

58

59

- คะแนนเฉลี่ยความพึง
>4
พอใจของแพทยใชทุน/
แพทยประจําบานตอการ
เรียนการสอนของภาควิชา

√

√

√

- คะแนนเฉลี่ยความพึง
>4
พอใจของผูใชงานบัณฑิต
แพทยใชทุน/แพทยประจํา
บานที่จบจากภาควิชา

√

√

√

100

√

√

√

- ติดตามการทํางานวิจัยและตําราของ รอยละของอาจารยประจํา 40%
อาจารย
ดํารงตําแหนง ผศ.

√

√

√

รอยละของอาจารยประจํา 35%
ดํารงตําแหนง รศ. และ ศ.

√

√

√

- จัดสรรการเขารวมประชุมวิชาการทั้ง รอยละของจํานวน
ภายในและภายนอกคณะ
อาจารยที่เขารวมประชุม
วิชาการ
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ตารางที่ 2.3 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาหมาย แผนปฎิบัติการ และตัวชี้วัด ดานการบริการวิชาการ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

เปาประสงค

แผนปฏิบัติการ

จํานวนผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพใน จํานวนงานวิจัยระดับนานาชาติได - พัฒนาศักยภาพดานการวิจยั ของ
ฐานขอมูลสากลเพิ่มขึ้นและมี ตามเกณฑของคณะ
อาจารย
impact factor มีการนํา
- หา mentor ดานงานวิจัย
งานวิจัยมีการนําไปใชจริงและ
ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
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ตัวชี้วัด

การคาดการผลการ
ดําเนินการ

ปการดําเนินการ
57

58

59

รอยละบุคลากรสาย
100%
วิชาการที่มีโครงงานวิจัย

√

√

√

สัดสวนบุคลากรที่มี
ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

>70%

√

√

√

รอยละผลงานวิจัยของ
แพทยใชทุน/แพทย
ประจําบานที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

100 (ระดับชาติ รอย NA
ละ 80 นานาชาติ รอย
ละ 20)

NA

NA

เริ่มป พ.ศ. 2560

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

เปาประสงค

แผนปฏิบัติการ
-
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ตัวชี้วัด

การคาดการผลการ
ดําเนินการ

ปการดําเนินการ
57

58

59

รอยละของจํานวน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน
ฐานขอมูล Scopus

10%

√

√

√

จํานวนเงินทุนอุดหนุน
การทําวิจัย หรือ
นวัตกรรม ตอจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ

>150,000 บาท

√

√

√

จํานวนโครงการ
เริ่มป พ.ศ 2560
สนับสนุนการวิจัยที่
ภาควิชาจัดหรือที่
สนับสนุนใหบุคลากรเขา
รวม

NA

NA

NA

ตารางที่ 2.4 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาหมาย แผนปฎิบัติการ และตัวชี้วัด ดานการบริการวิชาการ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

เปาประสงค

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

การคาดการผลการ
ดําเนินการ

เปดศูนยบรู ณาการฟนฟูสภาพ สังคมเห็นความบูรณาการของ
- ปรึกษาผูบริหารเพื่อทําการจัดตั้ง
การศึกษา การวิจัยและการบริการ ศูนยซึ่งไดระดมทุนไวแลวในงานสวน
วิชาการในการฟนฟูสภาพ
ดอกรอยดวงใจเมื่อป พ.ศ. 2556

- มีศูนยบูรณาการฟนฟู
สภาพ

มีกิจกรรมใหความรู/จัดสิ่ง
สังคมเห็นความสําคัญของงาน
อํานวยความสะดวกใหเอื้อตอ ฟน ฟูในเรื่องความรูความชํานาญ
การดํารงชีพสําหรับผูพิการ
เรือ่ ง universal design
หรือทุพพลภาพและผูส ูงอายุ

จัดกิจกรรมใหความรู/จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหเอื้อตอการดํารงชีพ
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและ
ผูสูงอายุ

จํานวนกิจกรรมใหความรู/ เริ่มดําเนินการป พ.ศ.
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 2560
ใหเอื้อตอการดํารงชีพ
สําหรับผูพิการหรือทุพพล
ภาพและผูสูงอายุ

องคความรูและนวัตกรรมที่
สังคมเห็นถึงบทบาททางวิชาการ
เกินขึ้นไดนําไปใชประโยชนใน
เชิงประจักษในการบริการ
วิชาการบนพื้นฐานของความ
ตองการและการมีสวนรวมกับ
ภาคสวนที่เกีย่ วของ

เตรียมความพรอมของบุคลากรที่
เกี่ยวของในการทําแนวทางปฏิบัติ

จํานวนแนวทางปฏิบัติ
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มีศูนยเกิดขึ้นในชวง
พ.ศ. 2560-2564

ปละ 1 รายการ และ 2
รายการตั้งแตป 2560
เปนตนไป

ปการดําเนินการ
57

58

59

NA

NA

NA

NA

NA

NA

√

√

√

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

เปาประสงค

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

การคาดการผลการ
ดําเนินการ

ปการดําเนินการ
57

58

59

เตรียมการจัดประชุมวิชาการทางเวช
ศาสตรฟนฟู

จํานวนการประชุม
วิชาการ

ปละ 1 ครั้ง

√

√

√

เตรียมการจัดทําตําราหรือหนังสือ
วิชาการทางเวชศาสตรฟนฟูโดยการ
ขอทุนทําตํารา

จํานวนตําราทางเวช
ศาสตรฟนฟู

1 เลม ในชวงระหวางป
2560-2564

√

√

√

29

หมวดที่ 3 ลูกคา
3.1 เสียงของลูกคา
ก. การรับฟงเสียงผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
วิธีการในการรับฟงขอคิดเห็นของนักศึกษาแตละกลุม มีหลากหลาย และเปนการสื่อสารแบบสองทาง
เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตารางที่ 3.1 วิธีการรับฟงเสียงผูเรียน
ผูเรียน และลูกคาอื่นๆ
ดานการเรียนการสอน
นักศึกษาปริญญาตรี

วิธีการในการรับฟง
- การปฐมนิเทศนเมื่อเริม่ การเรียนการสอน
- แบบประเมินกระบวนวิชา และการสอนของอาจารย paper และ
online
- Facebook กระบวนวิชา

แพทยประจําบาน / แพทยใชทุน

- การปฐมนิเทศนเมื่อเริม่ การเรียนการสอน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินกระบวนวิชา และการสอนของอาจารย paper และ
online
- แบบประเมินการเรียนการสอนของราชวิทยาลัยฯ
- แบบประเมินตนเองโดยแพทยที่จบการศึกษา
- การรับฟงผานทาง Social media ไดแก Facebook, line
- การประชุมอาจารยและแพทยประจําบาน เดือนละ 1 ครั้ง
- การประชุมตางๆของภาควิชา

สถาบันฝกอบรม และหนวยงานทีแ่ พทยประจํา
บาน / แพทยใชทุนไปฝกงาน

- หนังสือราชการ

ผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน

- แบบสํารวจความพึงพอใจของผูวาจาง

แพทยตางประเทศที่มาอบรมเพิ่มเติม

- การสอบถามความคิดเห็นระหวางเรียน

ดานการบริการ
ผูปวยและผูพิการ

- แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินปลายเปดของโรงพยาบาล

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ภาควิชามีการรับฟงผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียในอดีต อนาคต และของคูแขง เพื่อใหไดสารสนเทศ
ที่นําไปปฏิบัติได และเปนขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษา
อื่นๆ การสนับสนุนผูมีสวนไดสวนเสีย และวิธีการติดตอระหวางกัน: กระบวนวิชาหลักสูตร พบ. ใชขอมูลของ
คณะฯ ในหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน ผูเรียนในอดีต ไดใหตอบแบบสอบถามเมื่อสําเร็จการศึกษา
ผูเรียนในอนาคต ไดขอมูลจากการสัมภาษณผูที่จะเขามาฝกอบรมเปนแพทยประจําบาน แพทยใชทุน
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
ภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน โดยใชแบบสอบถาม การตอบแบบ online
การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น การพูดคุยพบปะโดยตรงในกิจกรรมตางๆ ของภาควิชา รวมทั้งการ
แสดงความเห็นผานทาง Social media ในปที่ผานมา ภาควิชาไดรับการประเมินดานการเรียนการสอน
กระบวนวิชาตางๆ อยูในเกณฑดี
สําหรับความไมพึงพอใจ สามารถประเมินไดจากคําถามปลายเปดที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เมื่อมี
ความไมพอใจหรือขอรองเรียน ภาควิชาจะนําขอรองเรียนดังกลาวเขาที่ประชุมที่เกี่ยวของ เพื่อสอบหา
ขอเท็จจริงและดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมตอไป ในกรณีที่เปนปญหาของนักศึกษาโดยตรง หัวหนา
ภาควิชาจะทําหนาที่หาขอมูลเชิงลึกโดยตรง เพื่อนําไปเขาที่ประชุมและดําเนินการดังกลาว
ภาควิชายังไมมีการเปรียบเทียบขอมูลความพึงพอใจกับคูแขงอยางเปนระบบ ทุกหลักสูตรและ
กระบวนวิชา
3.2 ความผูกพันของลูกคา
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
ภาควิชามีวิธีการสรางความผูกพันกับผูเรียนดวยการตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง
ของผูเรียน โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับมาจากหมวด 3.1 และนําขอมูลเหลานั้นมาเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ในการประชุมหลักสูตรเปนประจํา โดยมีคณาจารย ตัวแทนนักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียรวมใหความเห็น
(หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง/หลักสูตรแพทยประจําบาน)
การสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ภาควิชากําหนดแนวทางการสมัครลงวิชาเลือกระดับ
undergraduate โดยประสานกับหนวยทะเบียนและประเมินผล ทั้งชวงเวลา และจํานวนนักศึกษา เพื่อให
ตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดสูงสุด สวนการลงวิชาเลือกของแพทยประจําบาน แพทยใชทุน ณ
สถาบันตางๆ มีการสงหนังสือราชการไปยังสถาบันโดยผานโรงพยาบาลฯ เมื่อเสร็จสิ้นการลงวิชาเลือก
ภาควิชาไดสงแบบประเมินแพทยโดยขอใหแตละสถาบันชวยใหขอมูลปอนกลับ
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ข. การสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
ภาควิชาจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา ระหวางนักศึกษากับอาจารย
และนักศึกษาและบุคลากรระดับตาง ๆ ของภาควิชา เชน การรับประทานอาหารรวมกัน การพบปะสังสรรค
กับศิษยเกา การจัดงานหรือเลี้ยงอาหารภายในภาควิชาในโอกาสตางๆ เชน วันเทศกาลตางๆ การทําบุญ
ภาควิชา ฯลฯ รวมทั้งการติดตอสื่อสารถึงกันดวย social network และ email จึงชวยตอบสนองความ
ตองการและสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนและบุคลากร
ภาควิชาเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น/ขอรองเรียนตอกระบวนวิชาตางๆ รวมทั้งวิธีการ
เรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ไดตลอดปการศึกษา โดยไมตองรอกรอกแบบประเมินตาม
วงรอบ จากนั้นนําขอเสนอแนะที่ได พิจารณา เพื่อปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม และความเปนไปไดอยาง
ทันการ สวนหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานมีการประชุมอาจารยและแพทยประจําบานอยางเปน
ทางการเดือนละ 1 ครั้ง เปนการเปดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อทําการปรับปรุงแกไขโดยทันที หรือ
เมื่อมีขอรองเรียนอื่นใด แพทยสามารถปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาประจําตัว/อาจารยผูดูแลหลักสูตร/อาจารยทุก
ทานไดตลอดเวลา
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร
ก. การวัดผลการดําเนินการ
ตัววัดผลดําเนินการ ภาควิชามีการกําหนดและรวบรวมตัวชี้วัดตามพันธกิจของภาควิชา โดยตัวชี้วัด
ดานตางๆ สามารถดูไดในตารางที่ 2.2-2.4
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ภาควิชาไดกําหนดและเลือกคูเทียบ โดยพิจารณาจากคูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูงกวามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชงานวิจัยเปนหลักและใชคา
สัดสวนผลรวม impact factor ตอจํานวนผลงานที่ตีพิมพในฐานขอมูล scopus (ตารางที่ OP7) ในปพ.ศ.
2559 ซึ่งมีความสําคัญในการจัดอันดับ QS world university ranking เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
คณะในการขยับอันดับ ranking
ขอมูลผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ขอมูล สารสนเทศที่ไดจากชองทางตางๆ จะถูกรวบรวมเขาหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทําการแกไขในป
การศึกษาถัดไป ประเด็นปญหาจากผูเรียนบางเรื่อง ทําใหภาควิชาสรางนวัตกรรมเพื่อใหบรรลุความตองการ
ของผูเรียน และวัตถุประสงคของหลักสูตร ในสวนของผูใชบัณฑิต ขอมูลก็ไดนําเขาสูที่ประชุมเชนกัน และมี
การหารือถึงแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตดวย
ความคลองตัวของการวัด ระบบการวัดผลการดําเนินการขององคกร ดําเนินการปละ 1 ครั้ง แตหาก
มีการเปลี่ยนแปลงภายนอก หรือการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรที่ไมคาดคิดมากอน ภาควิชาใชที่ประชุม
ภาควิชา เปนที่หารือและตัดสินใจในประเด็นที่ไดรับผลกระทบ
ข. การวิเคราะหผลการดําเนินการ
ภาควิชาทบทวนผลดําเนินการในที่ประชุมทุกป โดยนําผลดําเนินการ 3 ปยอนหลังสําหรับตัวชี้วัดที่
ตอเนื่อง มาวิเคราะห การวิเคราะหดูแนวโนม (trend) หากมีแนวโนมลดลงอาจนําไปสูผลการดําเนินการต่ํา
กวาเปาหมายที่กําหนด ก็จะหา root cause และปรับแผนดําเนินการเพื่อแกไขตอไป การตรวจสอบวาผลสรุป
ถูกตองหรือไม ผานการระดมสมองหาปจจัยที่อาจเกี่ยวของเพิ่มเติมในที่ประชุม พรอมกับตรวจยืนยันความ
ถูกตองของขอมูลทั้งของภาควิชาและของสวนกลาง
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ค. การปรับผลการดําเนินการ
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ภาควิชาไดสงบุคลากรเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งคณะฯ ไดจัดใหภาควิชา
ตางๆ มาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และนําไปปรับปรุงในหนวยงานของตนเอง
ผลการดําเนินงานในอนาคต คาดการณจากการพิจารณาขีดความสามารถในปจจุบัน ดูแนวโนมของ
คูเทียบ นโยบายและการสนับสนุนจากคณะฯ
การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม ภาควิชามีการวางแผนกําหนดการประชุมตางๆ
ของภาควิชาตอเนื่องตลอดทั้งป เพื่อใหมีเวทีสําหรับการแลกเปลีย่ นเรียนรูภายในและมีการปรับปรุงไดอยาง
ตอเนื่อง การจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง พิจารณาจากความฉุกเฉินของภาวะนั้น และภาวะนั้นมี
ผลกระทบตอวงกวางหรือไม หรือเปนนโยบายที่ทีมบริหารคณะเนนและใหความสําคัญ และใชหลักการเลือก
ดําเนินการตามกลยุทธที่ใช Low effort แต High profit เปนลําดับแรก
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ความรูของสถาบัน
การจัดการความรู เนื่องจากลักษณะการทํางานของภาควิชาเปนลักษณะการทํางานเปนทีม อาศัย
บุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพ มีการประชุมรวมกันเพื่อตั้งเปาหมาย ติดตาม และเตรียมตัวกลับบานสําหรับ
ผูปวย 3 ครั้งตอสัปดาห จึงมีการแบงปนความรู และประสบการณในหองประชุม ภาควิชาสนับสนุนใหหนวย
วิชาชีพยอยมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่เปนเลิศหรือเปนตนแบบ (best practice) โดยมีคณาจารยเปนที่ปรึกษา
และมีการนําไปไวบน web page ของภาควิชา เพื่อเผยแพรองคความรูสูสังคมภายนอก
การเรียนรูระดับสถาบัน ภาควิชามีการใชความรูและทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อ
การบริการทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน ในขณะเดียวกัน ก็มีการทํางานวิจัยของอาจารยในภาควิชาฯ รวมถึง
สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนใหทํางานวิจัยเพื่อหาองคความรูจากเวชปฏิบัติประจํา เปนการเรียนรู
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยูแลว
ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเสร็จแลว หัวหนาภาควิชามอบหมายใหเลขานุการลงขอมูล และ
ตรวจสอบคณะกรรมการสารสนเทศของภาควิชา เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลถูกตอง แมนยํา การลงขอมูล
มอบหมายใหเลขานุการทําภายใน 1 สัปดาห เพื่อใหพรอมใชงาน ทันเหตุการณ
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ภาควิชามีการพัฒนาฮารดแวรและซอฟตแวรตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยและงายตอการใชงาน
โดยอาศัยระบบของคณะฯ เอกสารที่เปน hard copy อยูในตู ซึ่งหากมีความสําคัญ หรือเปนความลับ จะมี
กุญแจล็อก เครื่องคอมพิวเตอรมีเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) และมีการสํารองขอมูลทาง electronic ไวใน
portable hard disk ซึ่งเก็บที่เลขานุการภาควิชาผูเดียว ในสวนของขอมูลที่เชื่อมโยงกับฐานขอมูลคณะ ตอง
ใช username และ password ในการดําเนินการ
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หมวดที่ 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
ขีดความสามารถและอัตรากําลัง ภาควิชาดําเนินการทบทวนและกําหนดอัตรากําลังที่เหมาะสม โดย
คํานวณหาอัตราอาจารยโดยใชสูตร Full Time Equivalent Student (FTES) และอัตรากําลังที่กําลังจะ
เกษียณอายุ จากนั้นนําขอมูลไปประสานงานกับงานนโยบายและแผนของคณะฯ เพื่อวางแผนในการจัดสรร
อัตรากําลังใหมตามคา FTES และ/หรือ เพื่อทดแทนอัตรากําลังที่จะเกษียณอายุ พบวาจํานวนที่เหมาะสมคือ
9 คน ขณะนี้มีคณาจารยประจํา 7 ทาน ภาควิชาไดรับการสนับสนุนจากคณะ คือใหอาจารยที่ไดรับการบรรจุ
สังกัดศูนยศรีพัฒน 1 ทาน ซึ่งมาชวยแบงเบาภาระงานสอน และการจางอาจารยที่เกษียณอายุราชการแลวเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวในตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษ
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนวิชาชีพเฉพาะ คํานวณภาระงานโดยใชมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
โดยสัดสวนนักกายภาพบําบัดตอจํานวนผูปวยทั่วไป คือ 1 ตอ 10 และผูปวยเฉพาะทาง คือ 1 ตอ 6 อัตรานัก
กายภาพบําบัดที่ภาคควรมี คือ 12 คน ขณะนี้ภาควิชามีนักกายภาพบําบัดประจําภาควิชาอยู 10 คน และถูก
จางโดยศูนยศรีพัฒน 1 คน สวนมาตรฐานวิชาชีพของนักกิจกรรมบําบัดคือ 1 ตอ 8 อัตรานักกิจกรรมบําบัดที่
ภาคควรมี คือ 8 คน คณะนี้ภาควิชามีนักกิจกรรมบําบัดประจําภาควิชาอยู 7 คน สําหรับงานดานกายอุปกรณ
พบวาภาควิชายังไมมีวิชาชีพนักกายอุปกรณ ซึ่งจําเปนมากสําหรับการทํางานตามพันธกิจและเพื่อจะบรรลุ
วิสัยทัศน ซึ่งภาควิชาไดขอกําหนดกรอบอัตรากําลังจากทางคณะไปแลว
บุคลากรใหม ภาควิชามีการสรรหา จางงาน บรรจุ บุคลากรใหม ตามระเบียบ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาทดแทนอัตรากําลังใหมหรืออัตราที่กําลังจะเกษียณอายุ
ราชการ ภาควิชามีการประชุมทีมบริหารเพื่อกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหมเพื่อใหไดขีดความสามารถ
สูงสุดตามที่ภาควิชาตองการ จากนั้นจึงเสนอไปที่งานบริหารงานบุคคลเพื่อประกาศคุณสมบัติในการคัดเลือก
บุคลากรใหมตอไป
เรื่องการธํารงรักษาบุคลากร อาศัยความผูกพัน ความเสียสละตอสวนรวม โดยเปดโอกาสใหบุคลากร
ใหมไดแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ของภาควิชา มีระบบอาจารยพี่เลี้ยง
ใหกับอาจารยใหม มีการผลักดันใหเกิดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีระบบ
สวัสดิการตาง ๆ ของคณะ และทางภาควิชา
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การทํางานใหบรรลุ ภาควิชามีโครงสรางภาควิชาฯ และโครงสรางการบริหาร และจัดโครงสรางของ
ผูปฏิบัติงานใหตรงตามความถนัดของแตละบุคคล โดยแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อ ดําเนินงานในแต
ละสวน มีการประชุมภาควิชาหรือประชุมคณะกรรมการดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะไดติดตาม
ความกาวหนาไดอยางตอเนื่อง
การจัดการการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ภาควิชามีการเตรียมผูปฏิบัติงานใหพรอมรับตอความตองการ
ดานขีดความสามารถและอัตรากําลังที่กําลังเปลี่ยนไป โดยไดหารือในที่ประชุมภาควิชา และภาควิชาไดจัดทํา
แผนการรับอาจารย/สายปฏิบัติการทดแทนผูเกษียณอายุราชการไปแลวตามที่ทางคณะสํารวจ
ข. บรรยากาศดานบุคลากร
สภาพแวดลอมการทํางาน ภาควิชาจัดใหมีการตรวจสอบดานอาชีวอนามัยสําหรับหนวยเครื่องชวย
คนพิการซึ่งบุคลากรตองสัมผัสมลพิษทั้งสารเคมี เสียง และแสง มีการตรวจประเมินสมรรถภาพปอด (ฝุนเฝอก)
โดยศูนยสรางเสริมสุขภาพ มีคณะทํางาน 5 ส ซึ่งมีการตรวจประเมินเปนระยะ ๆ
สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร ภาควิชามีเงินกูยืมสําหรับบุคลากรที่มีรายไดนอย และ
สามารถผอนชําระไดโดยปราศจากดอกเบี้ย มีคณะทํางานดานสวัสดิการซึ่งทํางานดานนี้โดยตรง เชน มีของ
เยี่ยมไขในกรณีเจ็บปวยตองนอนโรงพยาบาล เปนตน ภาควิชาสนับสนุนการตรวจสุขภาพของบุคลากร/การฉีด
วัคซีนทุกๆ ป ตามนโยบายของคณะ
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
วัฒนธรรมองคกร จากคานิยม CQIT ในสวนของ T ไดแก Team work ภาควิชาไดมุงเนนใหการ
ทํางานเปนทีม บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานการทํา conference และการประชุมตางๆ มี
กิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ ผานคณะทํางานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีและความ
ผูกพัน และตองการใหทุกฝายทํางานอยางมีความสุข
ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน ภาควิชาไดสํารวจหาปจจัยที่สงผลตอความทุมเทและความพึงพอใจ
โดยการระดมความคิดเห็นและปญหาจากการสัมมนาภาควิชา จากการพูดคุยแบบสวนตัวและพบปะสังสรรค
เปนกลุมนอกเวลาทํางาน และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแยกวิเคราะหตามหนวยงาน พบวาปจจัยที่
สงผลตอความทุมเทผูกพัน ไดแก คาตอบแทนที่เหมาะสม ความยุติธรรมของคาตอบแทนและรางวัลตางๆ
ความมีมิตรไมตรีของเพื่อนรวมงานและหัวหนา สถานที่นาอยูและบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข
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การประเมินความผูกพัน ผูนําระดับสูงสังเกตความรวมมือในกิจกรรมกลุมตาง ๆ ในที่ประชุม หรือ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเปนกันเอง มีการสํารวจบรรยากาศในการทํางานทุกป โดยใช
แบบสอบถาม จากการสังเกตการทํางานพบวา บุคลากรที่มีความทุมเทและผูกพันกับภาควิชามีแนวโนมที่จะ
เสียสละ และตั้งใจทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมองตนเองเปนกลไกชิ้นหนึ่งของภาพรวมของภาควิชา
ที่นําพาตนเองไปสูชื่อเสียงและเกียรติยศ
การจัดการผลการดําเนินการ ภาควิชามีวิธีการสรางความผูกพัน โดยมีการยกยองชมเชยบุคลากรที่
มีความโดดเดน ผลักดันเสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัลในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย มีการใหรางวัลในการสัมมนา
องคกรภาควิชา
ข. การพัฒนาบุคลากร
ระบบการเรียนรูและการพัฒนา ภาควิชามีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาทั้งทางดาน
วิชาการ การศึกษา และการวิจัย เชน เขารวมการประชุมวิชาการทางเวชศาสตรฟนฟู โดยเฉพาะการประชุม
วิชาการประจําปของราชวิทยาลัยฯ ซึ่งสนับสนุนใหคณาจารยและแพทยประจําบานเขารวมใหมากที่สุด การ
ประชุมทางแพทยศาสตรศึกษาตาง ๆ การประชุมวิจัยตาง ๆ สําหรับอาจารยใหม ภาควิชาก็สนองนโยบาย
คณะโดยใหอาจารยเขารวมอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาอังกฤษ และหลักสูตรทางการบริหารสําหรับหัวหนาและรองหัวหนาภาควิชา
ประสิทธิผลของการเรียนรูและพัฒนา แมภาควิชาฯ ยังไมมีระบบการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการเรียนรูและการพัฒนาภาควิชา แตมีการนําความรูที่ไดอบรมมาปฏิบัติงานจริงในบาง
เรื่อง เชน การใชโปรแกรม endnote ในการทําฐานขอมูลงานวิจัย, โปรแกรม e front สําหรับการทํา
formative assessment สําหรับนักศึกษาแพทย เปนตน
ความกาวหนาในหนาที่การงาน ภาควิชาสนับสนุนคณาจารยในการขอตําแหนงวิชาการในกรอบ
เวลาที่กําหนด โดยการเนนย้ําในที่ประชุมตาง ๆ เปนระยะ และใหขอมูลสําหรับการสํารวจที่คณะรองขอ สวน
ฝายสนับสนุนก็สงเสริมใหขอชํานาญการในวิชาชีพของตนเอง เรื่องการวางแผนสืบทอดหัวหนาภาควิชานั้นใช
ระบบใหรองหัวหนาภาคขึ้นเปนหัวหนาภาคในสมัยถัดไป
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หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทํางาน
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ดําเนินการออกแบบระบบงานโดยคํานึงถึงสมรรถนะหลักและพันธกิจของ
ภาควิชา ภายใตกรอบวิสัยทัศน และพันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยพิจารณา
จากคุณลักษณะของภาควิชา ที่สามารถสรางคุณคาใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ผสมผสานความรู
ความสามารถของภาควิชาฯ ที่เปนเอกลักษณและขีดความสามารถของแตละบุคคลในภาควิชา ระบบงานและ
กระบวนการทํางานหลักที่สัมพันธกับสมรรถนะหลักและพันธกิจ ประกอบดวย
- การศึกษา มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรการฝกอบรม
แพทยประจําบาน
- การวิจัย มีการจัดตั้ง cluster วิจัย ภายใตนโยบายของคณะ ไดแก SCI cluster และ music
therapy cluster
- การบริการวิชาการ มีการใหบริการบําบัดรักษาฟนฟูผูปวยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม การ
บริการวิชาการโดยการเปนวิทยากร เปนตน
ตัวอยางการจัดกระบวนการทํางานของภาควิชา ตามสมรรถนะหลักและพันธกิจ แสดงในรูป 6.1-6.3
รูปที่ 6.1 กระบวนการจัดการหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
Input

Process

- หลักสูตร/รายวิชาที่ไดมาตรฐาน

- กําหนดคุณลักษณะกระบวนวิชา
ตามกรอบ TQF (มคอ 3)

- อาจารยผรู ับผิดชอบกระบวนวิชา/กลุม

- ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอน

- อาจารยผสู อน

- การจัดการเรียนการสอน

- สื่อการสอน

- การวัดผลและทบทวนผลสัมฤทธิ์

- web-based resource

การประเมินกระบวนการ
- การประเมินตัวชี้วัด

Output

นักศึกษามีความรูดานเวชศาสตรฟนฟู

- การประเมินกระบวนวิชา (มคอ. 5)
- การประเมินผูส อน
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รูปที่ 6.2 กระบวนการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรแพทยประจําบาน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Input

Process

- หลักสูตร/รายวิชาที่ไดมาตรฐาน

- การคัดเลือกแพทยประจําบาน/
แพทยใชทุน

- อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร/กระบวน
วิชา

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
- การจัดการเรียนการสอนตามแผน
(มคอ. 3/หลักสูตรการฝกอบรม
แพทยประจําบาน)

- อาจารยที่ปรึกษา
- อาจารยผสู อน
- สื่อการสอน

- การทําวิจัยเพื่อสอบวุฒิบัตร

- web-based resource

- การติดตามความกาวหนาของ
งานวิจัย
- การวัดผลและทบทวนผลสัมฤทธิ์

การประเมินกระบวนการ
Output

- การประเมินตัวชี้วัด

แพทยเวชศาสตรฟนฟู

- การประเมินกระบวนวิชา (มคอ. 5)
การประเมินหลักสูตรป.บัณฑิต/
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน
- การประเมินผูส อน
- การประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
- การประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
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รูปที่ 6.3 กระบวนการจัดการดานการวิจัย
Input
- คณาจารย/บุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการวิจัย/ทุนวิจัย
- อาจารยที่ปรึกษา
- แพทยประจําบาน/แพทยใชทุน
- คูความรวมมือ
Process
- จัดตั้งกลุมวิจัยตามนโยบายคณะ
- จัดหาแหลงทุน/ครุภณ
ั ฑและขอ
ทุนวิจัย
- ฝกอบรมดานงานวิจัย
- ทําวิจัยตามสมรรถนะของนักวิจัย
- สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจยั
Output

ผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพ

การประเมินกระบวนการ
- การประเมินตัวชี้วัด

6.2 ประสิทธิผลการทํางาน
ภาควิชาไดนํากระบวนการทํางานที่ออกแบบไวไปปฏิบัติโดยมอบหมายงานไปตามคณะกรรมการและ
คณะทํางานตาง ๆ ภายในภาควิชา โดยไดกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญเอาไวในแตละกระบวนการ
เพื่อใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน เมื่อนําตัวชี้วัดที่สําคัญในดานตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อ
41

แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการออกแบบกระบวนการทํางาน จากนั้นก็วิเคราะหถึงตัวชี้วัดที่ ไมบรรลุ
วัตถุประสงค โดยพิจารณารวมกับการนําขอมูลจากเสียงของลูกคาที่ดําเนินการตามหมวดที่ 3 เพื่อปรับปรุง
กระบวนการตาง ๆ โดยคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญ ไดแก ตนทุน ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวของในแตละกระบวนการจะทบทวนผลลัพธและกระบวนการทํางานใน
เบื้องตน พรอมทั้งปรับปรุงแกไขการดําเนินงานทันที แตถาการปรับปรุงเกี่ยวของกับหลายฝายจะนําเขา
พิจารณาในที่ประชุมภาควิชา เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุม และจัดทําเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันตอไป
ดานความปลอดภัยและการเตรียมความพรอมดานภาวะฉุกเฉิน ทางภาควิชาไดมีการตั้งคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขยายบทบาทเพิ่มมากขึ้น จากแตเดิมที่ดูเฉพาะความเสี่ยงดานคลินิก ก็ขยาย
รวมไปถึงความเสี่ยงดานอื่นๆ เชน ดานทรัพยากร ดานการศึกษา เปนตน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีบทบาทหนึ่งที่คอยกํากับดูแลงานบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และ
พัฒนางาน 5 ส
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ
ก. ผลลัพธดานการเรียนรูและดานบริการที่มุงเนนลูกคา
ภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิตแพทยเวชศาสตรฟนฟูที่จบออกไปปฏิบัติงาน
ตามโรงพยาบาล พบวาอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ดังรูปที่ 7.1
รูปที่ 7.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิต แพทยใชทุน/แพทยประจําบานที่จบ
จากภาควิชา

สําหรับดานงานวิจัยก็มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับคูเทียบก็พบวาอยูสูงกวาคูเทียบในปลาสุด
ดังแสดงในรูปที่ 7.2 และ 7.3 แตอยางไรก็ตามเมื่อเอาผลรวม impact factor หารดวยจํานวนงานวิจัยทั้งหมด
ยังพบวาเปนรองโรงพยาบาลศิริราชอยู (ตารางที่ OP7) ซึ่งถือเปนโอกาสพัฒนาที่ภาควิชาคงตองเนนการตีพิมพ
ในวารสารที่มี impact factor
รูปที่ 7.2 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล scopus
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รูปที่ 7.3 กราฟเปรียบเทียบผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล scopus ของภาควิชาเวชศาสตร
ฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับสถาบันที่เปนคูเทียบในป พ.ศ. 2557-2559

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนที่ผานการฝกอบรมจากภาควิชาและภาควิชาสงสอบวุฒิบัตร ผานการ
สอบทุกคน ดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 จํานวนนักศึกษาที่สอบวุฒิบัตรผานตอจํานวนที่รับเขา
ปการศึกษา

2557

2558

2559

จํานวนที่รับเขา

4

4

4

จํานวนที่สอบวุฒิบัตรผาน

4

4

3*

จํานวน

*หมายเหตุ มีแพทยประจําบานลาออก 1 คน ตอนอยูชั้นปที่ 2
7.2 ผลลัพทดานการมุงเนนลูกคา
ภาควิชามีกระบวนการฟงเสียงของนักศึกษาในทุกกระบวนวิชาที่เปดสอน เพื่อนําไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนของปการศึกษาถัดไป พบวาอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ดังรูปที่ 7.4
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รูปที่ 7.4 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาตอการจัดการเรียนในกระบวนวิชาที่เปดสอน

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
อาจารยในภาคขอตําแหนงวิชาการตามกรอบเวลาที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 7.2 และจํานวน
งานวิจัยตอจํานวนอาจารยก็ผานเกณฑที่คณะกําหนดเชนกัน ดังแสดงในรูปที่ 7.3
ตารางที่ 7.2 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงวิชาการ
ปการศึกษา

2557

2558

2559

อาจารย

4

2

2*

ผูชวยศาสตราจารย

2

3

4

รองศาสตราจารย

1

2

2

รวม

7

7

8*

จํานวน

* มีอาจารยตําแหนง รศ. เกษียณ 1 ตําแหนงในปพ.ศ. 2559 และไดอาจารยใหมมา 1 ทาน
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ตารางที่ 7.3 สัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล scopus ตอ
อาจารยประจํา
2557

2558

2559

จํานวนผลงานทั้งหมดใน scopus

5

5

7

สัดสวนจํานวนผลงานตออาจารย

0.7

0.7

1

ภาควิชาไดออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการทํางาน และอัตราการลาออกของ
บุคลากร ซึ่งเปนปจจัยในการประเมินความผูกพันของบุคลากรกับภาควิชาเปนอยางดี โดยแสดงระดับความพึง
พอใจดานตาง ๆ ในรูปที่ 7.5 และอัตราการลาออกในตารางที่ 7.4 โดยคะแนนความพึงพอใจที่ไดอยูในระดับ
ปานกลางถึงมาก ซึ่งมีขอเสนอแนะของบุคลากรคือ การปรับเปลี่ยนจากพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวไปเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา สวัสดิการดานที่พักอาศัย เงินเดือน การเพิ่มงบประมาณในการไปพัฒนาความรู
ซึ่งคงตองนําเสนอคณะตอไป แตอยางไรก็ตามในชวง 3 ปที่ผานมา ภาควิชาไมมีบุคลากรลาออก
รูปที่ 7.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
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ตารางที่ 7.4 สัดสวนจํานวนบุคลากรที่ลาออก
2557

2558

2559

จํานวนบุคลากรที่ลาออก

0

0

0

จํานวนบุคลากรทั้งหมด
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและธรรมาภิบาล
ภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอหัวหนาภาควิชาทุกป โดยคะแนนความพึงพอใจ
ที่ไดอยูในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งมีขอเสนอแนะของบุคลากรคือ อยากใหมีการประชุมภาควิชาทุกเดือน
เพื่อที่จะไดเสนอปญหาและแนวทางการแกไข ติดตามผลการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาองคกร ซึ่งไดมีการแกไข
แลวโดยมีการจัดประชุมภาควิชาทุกเดือน นอกจากนี้การประชุมอื่นๆก็มีการกําหนดเวลาไวลวงหนาเปนรายป
รูปที่ 7.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอหัวหนาภาควิชา
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ตารางสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ปการศึกษา 2559
ตัวบงชี้
1. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) ทุก
หลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ
2. รอยละของความสมบูรณของการจัดทํา มคอ.3
ในทุกกระบวนวิชา และทุกหลักสูตรที่ภาควิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
3. รอยละของความสมบูรณของการจัดทํา มคอ.5
ในทุกกระบวนวิชา และทุกหลักสูตรที่ภาควิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
4. ผลการดําเนินงานหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
5.1 รอยละการจบการศึกษาตามหลักสูตรของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
5.2 รอยละการจบการศึกษาตามหลักสูตรของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกฐานโท
5.3 รอยละการจบการศึกษาตามหลักสูตรของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกฐานตรี
5.4 รอยละการจบการศึกษาตามหลักสูตรของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
5.5 รอยละการจบการฝกอบรมของแพทยประจํา
บาน
6. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาที่
ภาควิชารับผิดชอบ
7.1 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผูใชบัณฑิต ตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

เปาหมาย
5

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
ตัวหาร
2.11
1

100

100

บรรลุเปาหมาย
= บรรลุ
= ไมบรรลุ

คะแนน
การ
ประเมิน
2.11

2.11
5

14
14

100

14
14

100

5

5.0
NA
≥ 95
NA
≥ 95
NA
≥ 95
5
5

≥ 95

100

5
NA

≥ 95
≥ 4.00

53.46
13

4.1

4.1

NA

≥ 4.00
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คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผูใชบัณฑิต ตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
7.3 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผูใชบัณฑิต ตอแพทยที่จบหลักสูตรฝกอบรม
แพทยประจําบาน
8.1 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร
8.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร
8.3 ผลงานของแพทยประจําบานที่ไดรับการ
ตีพิมพ หรือเผยแพร
9. รอยละของอาจารยประจําสังกัดภาควิชา ที่มี
โครงการวิจัย
10. จํานวนเงินทุนอุดหนุนการทําวิจยั หรือ
นวัตกรรม ตอจํานวนอาจารยประจําสังกัด
ภาควิชา
11. จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพรในทีป
่ ระชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําสังกัดภาควิชา
12. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพม
ิ พในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
สังกัดภาควิชา
13. รอยละของจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus
7.2

14. รอยละของอาจารยประจําสังกัดภาควิชาที่

ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย
15.1 รอยละของอาจารยประจําสังกัดภาควิชา
ที่ไดรับเชิญเปนคณะกรรมการและวิทยากร
ภายนอกคณะ
15.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ
เชิญเปนคณะกรรมการและวิทยากรภายนอก
คณะ

NA

≥ 4.00

≥ 4.00

8.63
2

4.3

4.3
NA

25%
NA
50%
NA
50%
85.71

5

80%

6
7

>
150,000

8,400,625
7

1,200,089

5

>70%

6
7

85.71

5

>70%

9
7

128.57

5

10%

31
68

45.58

5

35%

2
7

28.57

4

50%

7
7

100

5

40%

16

33.33

4

48

49

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีถ่ ายทอด
ความรู บริการวิชาการและวิชาชีพ
16.2 โครงการ/กิจกรรมบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน และ/หรืองานวิจัย
17. จํานวนกิจกรรมอนุรักษ พัฒนา ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และพลังงาน
18. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนา
19. การพัฒนาสวนงานสูสถาบันการเรียนรู
20. ระบบบริหารความเสี่ยง
21. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอ
ทีมบริหารภาควิชา
16.1

14

5

7

5

4

5

20
41.66
48
ดําเนินการขอ
ดําเนินการขอ

5

≥5
≥5
≥2
35%
ขอ 1-5
ขอ 1-6

2
1
3.37

5

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมิน

50

4.28

