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สรุปการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูประเมินจาก 

Feedback Report ปการศึกษา 2557 

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 

1. อัตรากําลังกับภาระงานยังไมสําดุล บางหนวย มีบุคลากรสายปฏิบัติงานเพียง 1 คน อาจพบความเส่ียง

เม่ือเกิดการลา 

 ภาควิชาใชวิธีหมุนเวียนคนไปชวยปฏิบัติงานแทน แตการแกปญหาระยะยาวของตองขออัตรากําลัง

เพ่ิมจากทางคณะตอไป 

2. การหานักศึกษาแพทยใชทุนและแพทยประจําบานใหมาศึกษา 

 ไดมีกระบวนการประชาสัมพันธและรับนักศึกษาท่ีสนใจมา elective มากข้ึน ประกอบกับทางราช

วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทยปรับกระบวนการรับและสัมภาษณแพทยประจําบานใหม 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยภูมีภาคมีโอกาสไดแพทยประจําบานเพ่ิมข้ึน คือ หาสถาบันภูมิภาคท้ัง 3 สถาบันสัมภาษณ

พรอมกันลวงหนากอนท่ีจะมีการสัมภาษณของสถาบันในสวนกลาง โดยผูสมัครท่ีไมไดรับการคัดเลือกจาก

สถาบันภูมิภาคมีสิทธเขารับการสัมภาษณจากสถาบันสวนกลางอีกรอบหนึ่ง ทําใหมีผูสมัครมากข้ีน 

ปการศึกษา 
แพทยใชทุน แพทยประจําบาน 

จํานวนท่ีรับ จํานวนท่ีสมัคร จํานวนท่ีรับ จํานวนท่ีสมัคร 

2558 2 4 2 2 

2559 2 5 3 10 

 

3. การแสดงผลลัพธดานกระบวนการ (หมวด 7.1) ไมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับพันธกิจหลักและ

แผนเชิงกลยุทธของภาควิชา 

 ไดปรับการแสดงผลลัพธในหมวด 7.1 เปน 

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิต แพทยใชทุน/แพทยประจําบานท่ีจบจากภาควิชา 

- จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล scopus 

- การเปรียบเทียบผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล scopus กับคูเทียบ 

- จํานวนนักศึกษาท่ีสอบวุฒิบัตรผานตอจํานวนท่ีรับเขา 
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4. ตัวช้ีวัดดานการผลิตบัณฑิตไมไดช้ีชัดวามีความสามารถในการแขงขันอยางไร ทําใหไมมีแนวทาง

วาจะสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการอยางไร 

 ไดตัดตัวชี้วัดดานนี้ออกแลว และใชตัวชี้วัดดานงานวิจัยเปนหลักแทน 

5. เนื่องจากธรรมชาติงานวิจัยของภาควิชาใชทุนวิจัยนอยแตมีคุณคาตอชุมชนสูง การแสดงตัวช้ีวัดท่ี

ทําใหเห็นถึงผลประโยชนตอชุมชนท่ีสัมพันธกับการผลิตนักศึกษาบัณฑิตจะทําใหสรางการมีช่ือเสียง

ของภาควิชาไดดีข้ึน 

 ยังไมไดดําเนินการ 
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โครงรางองคกร 

หนวยเวชศาสตรฟนฟูเริ่มกอตั้งตั้งแตป พ.ศ. 2505 โดยเปนสวนหนึ่งของภาควิชาศัลยศาสตร ซ่ึง

ตอมาเม่ือมีการแยกภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิคสและกายภาพบําบัดออกมา หนวยเวชศาสตรฟนฟูจึง

ข้ึนกับภาควิชาศัลยศาสตรออรโทปดิกสฯ ซ่ึงงานหลักของหนวย ไดแก งานตรวจวินิจฉัย รักษาฟนฟูดวย

กายภาพบําบัด และผลิตกายอุปกรณเสริมและอุปกรณเทียมใหกับผูปวย/ผูพิการ 

ตอมาหนวยเวชศาสตรฟนฟูไดรับการอนุมัติใหเปนภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ฉบับท่ี 14) ลงวันท่ี 8 เม.ย. พ.ศ. 2536 ซ่ึงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เลม 110 ตอนท่ี 58 วันท่ี 4 พ.ค. 

2536 ท้ังนี้เนื่องจากมีการขยายงานดานการศึกษาและงานบริการดานเวชกรรมฟนฟู อีกท้ังเพ่ือใหสอดคลอง

กับแผนการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2534-2538) ท่ีกําหนดใหงานเวชกรรมฟนฟูเปน

งานหลักงานหนึ่งในการพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติ นอกเหนือจากการสงเสริม การปองกัน และการรักษา โดย

มี รศ. พญ. จํานง สีตะพันธุ เปนหัวหนาภาควิชาทานแรก 

ปจจุบันภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีสํานักงานภาควิชาฯ 

ตั้งอยูท่ีชั้น 2 หนวยเครื่องชวยคนพิการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

P.1 ลักษณะองคกร  

ก. สภาพแวดลอมของภาควิชา 

 (1) หลักสูตรและบริการ 

  ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู มีพันธกิจดานการศึกษา ในปการศึกษา 2559 มีกระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรีท่ีรับผิดชอบโดยตรง 4 กระบวนวิชา ไดแก 

• กระบวนวิชา พ.คพ. 331516 เวชศาสตรฟนฟู 

• กระบวนวิชา พ.วฟ. 328591 เวชศาสตรฟนฟูการกีฬา 

• กระบวนวิชา พ.วฟ. 328310 หลักการฟนฟูสมรรถภาพสําหรับนักศึกษากิจกรรมบําบัด 

• กระบวนวิชา พ.วฟ. 328313 กายอุปกรณเทียมเบื้องตน 

ในระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรท่ีรับผิดชอบโดยตรง 2 หลักสูตร ไดแก 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาเวชศาสตรฟนฟู  
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• หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฟนฟ ู

(ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟแูหงประเทศไทย แพทยสภา) 

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู มีพันธกิจดานการบริการ คือ การบริการวิชาชีพ โดยใหบริการตรวจ 

บําบัดรักษาและฟนฟูผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และมีบริการวิชาการแก

ชุมชนในโครงการตางๆ ไดแก มูลนิธิ สิริวัฒนา-เชสเชียรในพระบรมราชินูปถัมภ (บานทองอยู เชสเชียร 

เชียงใหม) ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ  (เชียงใหม) และบริการวิชาชีพโดยเปนวิทยากรใหแกหนวยงานตางๆท้ัง

หนวยงานภายในและภายนอก 

พันธกิจดานการวิจัย สนับสนุนใหคณาจารย และบคุลากรทําวิจัยและนวัตกรรม เปดโอกาสใหพัฒนา

ศักยภาพดานการวิจัยและนวัตกรรม ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน มีประโยชนตอสังคม สามารถแกไข

ปญหาสาธารณสุขของชาติ เปนงานท่ีมีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

กลไกการดําเนินการในพันธกิจแตละดาน แสดงไวในตารางท่ี OP1 

ตารางท่ี OP1 พันธกิจดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ และกลไกดําเนินการ 

พันธกิจ กลไกการดําเนินการ 

1. ดานการศึกษา 

1.1 กระบวนวิชา พ.คพ. 331516 เวชศาสตร

ฟนฟู 

 

การเรยีนรูโดยการฟงบรรยายในช้ันเรียน การฝกปฏิบัติงานและ

สังเกตการณปฏิบัติงานของอาจารยและแพทยประจําบานท้ังท่ี  

หอผูปวยนอก ผูปวยในและนอกสถานท่ี การอภิปรายกลุมใน

กระบวนการ PBL และการศึกษาดวยตนเอง (SDL) 

1.2 กระบวนวิชา พ.วฟ. 328591 เวชศาสตร

ฟนฟูการกีฬา 

 

การเรยีนรูโดยการบรรยายและการฝกปฏิบัติงานและสังเกตการณ

ปฏิบัติงานของอาจารยและแพทยประจําบานท้ังท่ีแผนกผูปวยนอก

และนอกสถานท่ี 

1.3 กระบวนวิชา พ.วฟ. 328310 หลักการฟนฟู

สมรรถภาพสําหรับนักศึกษากิจกรรมบําบัด 

การเรยีนรูโดยการฟงบรรยายในช้ันเรียน ดูงานท้ังท่ีโรงพยาบาล

และนอกสถานท่ี และใหนักศึกษานําเสนอผลงาน 

1.4 กระบวนวิชา พ.วฟ. 328313 กายอุปกรณ

เทียมเบ้ืองตน 

การเรยีนรูโดยการฟงบรรยายในช้ันเรียน ดูงานในโรงพยาบาล 

และใหนักศึกษานําเสนอผลงาน 

1.5 หลักสตูรประกาศนียบัตรช้ันสูงวิทยาศาสตร

การแพทยคลินิกสาขาเวชศาสตรฟนฟู  

การเรยีนรูโดยการฟงบรรยาย การอภิปรายกลุม การศึกษากับ

ผูปวยจริงท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน  

1.6 หลักสตูรวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตรฟนฟู การเรยีนรูโดยการฟงบรรยาย การอภิปรายกลุม การศึกษากับ

ผูปวยจริงท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน  

การ elective ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของในโรงพยาบาล และการ 

elective สาขาเวชศาสตรฟนฟูตางสถาบัน 
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2. ดานการบริการ 

2.1 บริการตรวจ บําบัดรักษาและฟนฟู บริการตรวจ บําบัดรักษาและฟนฟูผูปวยโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม  

2.2 มูลนิธิ สริิวัฒนา-เชสเชียรในพระบรม

ราชินูปถัมภ (บานทองอยู เชสเชียรเชียงใหม)  

บริการตรวจ บําบัดรักษาและฟนฟูผูปวยพิการ  

2.3 ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม 

บริการตรวจ บําบัดรักษาและฟนฟูผูปวยพิการ 

2.4 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 

บริการตรวจ บําบัดรักษาและฟนฟูผูปวย 

2.5 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ จาก

หนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก  

เปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีขอ

ความรวมมือ  

3. ดานการวิจัย 

3.1 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยและสราง

นวัตกรรมของบุคลากร  

สงคณาจารยและผูชวยวิจัยเขารวมอบรมเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการวิจัยและนวัตกรรม  

3.2 พัฒนาระบบฐานขอมลูงานวิจัย  

 

อยูในระหวางจัดทําฐานขอมลูวิจัยของภาควิชาโดยใชโปรแกรม 

endnote  

 

(2) วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

วิสัยทัศน “ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันทางดานเวชศาสตร

ฟนฟูชั้นนําในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล” 

พันธกิจ “ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานท่ีใหการศึกษา 

วิจัย บริการวิชาการ และใหการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแกผูปวย/ผูพิการ ท่ีได

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” 

5 
 



คําขวัญภาควิชา “วิจัยเสริมวิชาการ ประสานความรวมมือ ฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ิมคุณภาพชีวิต” 

เปาหมาย 

1. ผลิตแพทยเวชศาสตรฟนฟู และบัณฑิตแพทย ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม เปนสากล  

2. สรางสรรคงานวิจัยเพ่ือชี้นําดานเวชศาสตรฟนฟู 

3. ใหบริการดานเวชกรรมฟนฟูท่ีไดมาตรฐาน และทันสมัย 

4. อนุรักษสิ่งแวดลอม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของลานนาไทย 

สมรรถนะหลัก 

1. ความสามารถในการใหการบําบัดรักษาฟนฟูท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. ความสามารถในการผลิตแพทยเวชศาสตรฟนฟูท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม 

  

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ตารางท่ี OP2 การจําแนกบุคลากรของภาควิชา 

หนวยงาน ลักษณะงาน จํานวน ตําแหนง คุณวุฒิ 

คณาจารยประจํา  สอน วิจัย 

บริการ บริหาร 

7 (1) ขาราชการ 1 คน (เกษียณ ต.ค. 

60 คณะจางตอเปนพนักงาน

มหาวิทยาลยัช่ัวคราวในตําแหนง

ผูเช่ียวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน 

แพทยวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแพทย

ผูเช่ียวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู 

หนวยตรวจพิเศษ  ชวยวิชาการ วิจัย 

และบริการผูปวย 

บริหาร 

3 ขาราชการ 1 คน 

พ.มหาวิทยาลยั 2 คน 

ป.ตรี กศ.บ., 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

  

   

หนวยกายภาพบําบัด 

(PT) 

ชวยวิชาการ วิจัย 

บริการผูปวย 

บริหาร 

10 พ.มหาวิทยาลยั  วท.บ. กายภาพบําบัด (10 คน) 

1 พ.มหาวิทยาลยั 

(ผูชวยนักกายภาพบําบัด) 

ผูชวยพยาบาล (1คน) 

1 ลูกจางประจํา  พนักงานชวยการพยาบาล ม.6 (1 คน)  

  6 ลูกจางช่ัวคราว ม. 5 

หนวย 

กิจกรรมบําบัด (OT) 

ชวยวิชาการ วิจัย 

บริการผูปวย 

บริหาร 

5 พ.มหาวิทยาลยั  วท.บ. กิจกรรมบําบัด (4 คน) 

2 ขาราชการ  วท.บ. กิจกรรมบําบัด (1 คน) 

วท.บ. กิจกรรมบําบัด และวท.ม.จติวิทยา

การปรึกษา (1 คน) 
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หนวยงาน ลักษณะงาน จํานวน ตําแหนง คุณวุฒิ 

หนวยเครื่องชวย คน

พิการ  

(PO) 

ชวยวิชาการ วิจัย

บริการผูปวย 

บริหาร 

4 พ.มหาวิทยาลยั ป.โท สงเสริมสุขภาพ (1 คน) 

ป.ตรี (3 คน)  

4 พ.มหาวิทยาลยั ป.วิชาชีพช้ันสูง (2 คน) 

ป.วิชาชีพ (2 คน) 

2 ลูกจางประจํา ม.6 (3 คน) และ ม.3 (1 คน) 

ธุรการ 1 ลูกจางช่ัวคราว ป.ตรี สาขาบริหารจัดการ 

สํานักงาน ธุรการ 2 พ.มหาวิทยาลยั ป.ตรี ศศ.บ., ป.วิชาชีพ 

1 ลูกจางประจํา (คนงาน) 1 คน มศ.3 

รวม 49 (1)  
 

เนื่องจากลักษณะงานของงานฟนฟูตองอาศัยการทํางานเปนทีม ตองมีการประชุมทีมอยางสมํ่าเสมอ

ทําใหความสัมพันธระหวางคณาจารยกับบุคลากรอ่ืนๆ และระหวางคณาจารยดวยกันอยูในระดับดี โดยทุกคน

ยอมรับซ่ึงกันและกันและใชเหตุผลในการตัดสินหรือแกปญหาตางๆ หัวหนาภาควิชาเปดโอกาสใหบุคลากร

ระดับตางๆ ใหความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และรวมแกปญหาแบบคูขนาน โดยพยายามลดการสั่งการแบบบนลง

ลาง และเพ่ิมชองทางการสื่อสารใหมากข้ึน เชน group line ของบุคลากรภาควิชา คณาจารย และแพทย

ประจําบาน/แพทยใชทุน กลุม facebook แพทยประจําบาน  

(4) สินทรัพย 

องคกรมีความพรอมดานอาคารสถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 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 และเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนแพทยเฉพาะทาง 
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อาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม 

4.1 หองเรียน/หองพัก ภาควิชามีหองเรียน/หองพักสําหรับนักศึกษา ดังนี้  

ตารางท่ี OP3 หองเรียน 

 

4.2 หอผูปวยและหองตรวจผูปวย ภาควิชามีหอผูปวยและหองตรวจผูปวยท่ีมีผูปวยซ่ึงใชในการเรียน

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 

- หนวยบริการเวชศาสตรฟนฟูผูปวยในแผนกอ่ืนๆ ชั้น 3 อาคารตะวัน กังวานพงศ 

4.3 หองพักอาจารย 4 หอง ชั้น 2 อาคารหนวยเครื่องชวยคนพิการ และชั้น 1 อาคารเวชศาสตรฟนฟู 

4.4 สํานักงานภาควิชา ชั้น 2 อาคารหนวยเครื่องชวยคนพิการ 

 

ลําดับท่ี หอง อาคาร พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

1 หองเรียน/หองพักนักศึกษาแพทย เวชศาสตรฟนฟูช้ัน 1 40 

2 หองเรียนแพทยประจําบาน หนวยเครื่องชวยคนพิการช้ัน 2 48 

3  หองเรียนแพทยประจําบาน เวชศาสตรฟนฟูช้ัน 2 22.5 
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(5) กฎระเบียนขอบังคับ 

ตารางท่ี OP4 ระเบียบปฏิบัติและขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ผูท่ีออกกฎระเบียบ/

หนวยรับรองมาตรฐาน/

องคกรตรวจสอบ 

กฎระเบียบ/มาตรฐาน/ขอบังคับท่ีสําคัญ บทบาทท่ีมีตอการดําเนินการของ

ภาควิชา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 ควบคุมกระบวนการบรหิารจดัการ

องคกรและกระบวนการบริหารพันธ

กิจหลัก ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. และ

มาตรฐานท่ีกําหนด 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยประมวลจริยธรรม

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม พ.ศ. 2554 

ควบคุมการปฏิบัติงานของ

อาจารยและบุคลากรใหอยูใน

กรอบของจรรยาบรรณท่ีกําหนด   
 ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการ

ประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรยีนการสอน และการ

วัดผลตามหลักสตูร มหาวิทยาลยัเชียงใหม พ.ศ. 2551 

ประเมินหลักสูตร การศึกษา การ

เรียนการสอน และการวัดผลตาม

หลักสตูรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน 

มาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ของ สมศ. 

ประเมินผลการดาํเนินงานดาน

ประกันคณุภาพการศึกษา (ทุก 5 ป) 

คุณภาพการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา  

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

กํากับดูแลกระบวนการบริหารงาน

บุคคล 

 มาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ของ สกอ. 

ประเมินผลการดาํเนินงานดาน

ประกันคณุภาพการศึกษา (ทุก 5 ป) 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

แพทยสภา เกณฑมาตรฐานแพทยสภา กําหนดความรูความสามารถทาง

วิชาชีพในดานเวชศาสตรฟนฟู 

 การประเมินและรับรองความรูความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ประเมินความรูเวชศาสตรฟนฟูของ

นักศึกษาแพทยระยะช้ันคลินิก 

ราชวิทยาลัยแพทยเวช

ศาสตรฟนฟูแหงประเทศ

ไทย 

หลักสตูรการฝกอบรมแพทยประจาํบานเพ่ือวุฒิบัตรและ

หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฟนฟู 

ควบคุมและประกันคณุภาพ

การศึกษาการฝกอบรมแพทยประจํา

บาน 

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการทําวิจยัท่ีไดมาตรฐาน

และเปนสากล 

สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล 

Hospital accreditation ประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาล 
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 ข. ความสัมพันธระดับองคกร 

  (6) โครงสรางภาควิชา 

  นโยบายและทิศทางการดําเนินการขององคกร กําหนดโดยหัวหนาภาควิชา โดยความ

เห็นชอบของทีมบริหารภาควิชา และอิงนโยบายของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนหลัก องคกรแบงการดําเนินการดังแผนภูมิท่ี OP1  

แผนภูมิท่ี OP1 โครงสรางภาควิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาภาควิชา 

ท่ีปรึกษา 

รองหัวหนาภาควิชา 

คณะกรรมการบริหาร                          

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    

คณะกรรมการวิจัย                             

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและ PCT 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง             

คณะกรรมการสารสนเทศ                             

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บุคลากรสายสนับสนุน คณาจารย 
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(7) ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตารางท่ี OP5 ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และความตองการ/ความคาดหวัง 

ผูเรียน ความตองการ/ความคาดหวัง 

นักศึกษาแพทย -การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีมีคณุภาพ 

- การไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหลังจบ

การศึกษา 

นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง / 

แพทยประจําบาน 

-ไดรับความรูและประสบการณท่ีทันสมัย ครบถวน ตลอด

ระยะเวลาการฝกอบรม 

-สอบผานวุฒิบัตรการฝกอบรมตามท่ีราชวิทยาลัยฯ และ

แพทยสภากําหนด 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 

ผูปวย -ไดรับการบําบัดรักษาฟนฟูท่ีมีมาตรฐานจากทีมสหสาขา

วิชาชีพ 

โรงพยาบาลท่ีรับบัณฑิตเขาทํางาน -การจัดการเรียนการสอนและการประเมินท่ีมีคุณภาพ 

- บัณฑิตมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถทํางานเปนทีม และพัฒนาตนเองไดอยางสม่ําเสมอ 

พรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพ 

 

(7) ผูสงมอบและคูความรวมมือ 

ผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการ และ คูความรวมมือท่ีไมเปนทางการ ท่ีสําคัญของ

ภาควิชา และบทบาทท่ีเก่ียวของในพันธกิจตางๆ และความคาดหวังของภาควิชาตอกลุมเหลานี้ 

ตารางท่ี OP6 ผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการ คูความรวมมือท่ีไมเปนทางการและ

ความคาดหวังของภาควิชา 

ผูสงมอบ ความคาดหวังของภาควิชา กลไกการสื่อสาร 

บริษัทยาและบริษัทเครื่องมือทางการ

ฟนฟู 

จัดสงยาและเครื่องมือทางการฟนฟูท่ีมีคุณภาพ 

รวดเร็ว บริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพและ

ทันเวลา  
 

โทรศัพท, โทรสาร, 

เอกสารทางราชการ

และ email 
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คูความรวมมือท่ีเปนทางการ ความคาดหวังของภาควิชา กลไกการสื่อสาร 

โรงพยาบาลศูนยลาํปาง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยท่ีไดคณุภาพ

และมาตรฐานใกลเคียงกับท่ีสอนในคณะ

แพทยศาสตร 

โทรศัพท, โทรสาร, 

เอกสารทางราชการ

, email และ line 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยท่ีไดคณุภาพ

และมาตรฐานใกลเคียงกับท่ีสอนในคณะ

แพทยศาสตร 

โทรศัพท, โทรสาร, 

เอกสารทางราชการ

, email และ line 

โรงพยาบาลท่ีสงแพทยประจาํบานไป

ศึกษาดูงาน (elective) 

- แพทยประจําบานไดรับการดูแลอยางใกลชิด - 

ไดรับการเรียนรูในสิ่งท่ีขาดหายไปจากการเรียนการ

สอนในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยชียงใหม 

- มีหอพักใหแพทยประจําบาน 

- ไดขอมูลการประเมินยอนกลับ 

โทรศัพท, โทรสาร, 

เอกสารทางราชการ

และ email 

สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สามารถสงตอแนวคิดในการทํานวัตกรรมไปสู

ผูประกอบการและผลิตช้ินงานออกมาได 

โทรศัพท, โทรสาร, 

เอกสารทางราชการ

และ email 

คูความรวมมือท่ีไมเปนทางการ ความคาดหวังของภาควิชา กลไกการสื่อสาร 

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในเขต

ภาคเหนือ 

สงตอผูปวยเพ่ือมารับการบําบัดรักษาฟนฟูใน

ปริมาณท่ีเพียงพอและมคีวามหลากหลายสําหรับ

การเรยีนการสอนแพทยประจาํบาน 

โทรศัพท, โทรสาร, 

เอกสารทางราชการ

และใบสงตอผูปวย 
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P.2 สภาวการณขององคกร  

ก. สภาพดานการแขงขัน 

(9) ลําดับในการแขงขัน 

ลําดับในการแขงขันโดยดูจากงานวิจัย  

ตารางท่ี OP7 สภาพดานการแขงขันดานงานวิจัย 

ลําดับ สถาบัน สัดสวนผลรวม impact factor ตอจํานวนผลงานท่ีตีพิมพใน

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) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน 

ในปท่ีผานมามีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญคือการไดคูความรวมมือท่ีเปนทางการใหม คือ    

สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซ่ึงไดรับทุนจากสภาอุตสาหกรรมมาอีกทอดหนึ่ง ทําใหภาควิชามีโอกาส

สรางนวัตกรรมและงานวิจัยใหมท่ีเกิดจากแนวคิดของคนในภาควิชา มีการเตรียมการเพ่ือรับกับการ

หลอมรวมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และเตรียมหลักสูตรแพทยประจําบานใหมเพ่ือให

สอดคลองกับเกณฑ WFME ซ่ึงจะเริ่มใชในปการศึกษา 2562 นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของทีมบริหารคณะแพทยศาสตร

ชุดใหม (พ.ศ. 2560-2564)     

(11) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

  แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญ ไดแก ฐานขอมูล scopus เพ่ือหาจํานวนงานวิจัยท่ี

ตีพิมพในฐานขอมูลสากลของสถาบันตางๆ และฐานขอมูล ISI เพ่ือหาคา impact factor 
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 ข. บริบทเชิงกลยุทธ 

ตารางท่ี OP7 ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

ดานการศึกษา 

- การผลติบัณฑิตมีคณุธรรม คณุภาพและทักษะการเปน

พลเมืองโลก 

 

- มีคณาจารยมีศักยภาพสูง มีความเช่ียวชาญใน subspecialty 

ของตนเอง 
 

ดานการบริการวิชาการ 

- เปนศูนยช้ันนําท่ีไดการยอมรับดานการฟนฟูสภาพ 

- เปนผูนําพัฒนา smart building เปนตัวอยางใหกับ

สังคม 

 

- คณาจารยและบุคลากรสายวิชาชีพมีศักยภาพสูง มีความรู

ความชํานาญเฉพาะในดานการดูแลผูพิการ 

- เปนศูนยกลางการดูแลผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังแบบบูรณาการ

และเปนตนแบบใหกับประเทศเพ่ือนบาน มีเครื่องมือไดตาม

มาตรฐาน 

- บุคลากรมีความสามัคคีและสมัพันธภาพท่ีด ี

ดานการวิจัย 

- การเปนสถาบันท่ีมีงานวิจัยท่ีเปนเลิศ 

 

- คณาจารยมีความสามารถในการเรียนรูและการประสาน

หนวยงานภายนอกเพ่ือหาความชวยเหลือในดานการทําวิจัย 

- มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีคอยชวยเหลือเรื่องงานวิจัย  

- 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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หมวดที ่1 การนําองคกร 

1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง 

 ผูนําระดับสูงของภาควิชา คือหัวหนาภาควิชาและรองหัวหนาภาควิชา ซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี 

หัวหนาภาควิชาไดมาโดยระบบสรรหาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สวนรองหัวหนาภาควิชาไดรับการเสนอ

แตงตั้งโดยหัวหนาภาควิชา 

ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

(1) วิสัยทัศน และคานิยม 

หัวหนาภาคและทีมบริหารภาควิชาไดกําหนดวิสัยทัศน โดยใชวิสัยทัศนของคณะแพทยศาสตรมาเปน

แนวทาง โดยเพ่ิมเติมความทันสมัยซ่ึงหมายถึงคนทันสมัย การทํางานท่ีทันสมัย เขาไปดวย สวนคานิยมอิงตาม

ของคณะแพทยศาสตร คือ CQIT เชนเดียวกับวัฒนธรรมองคกรซ่ึงลอไปกับของคณะ นอกจากนี้ภาควิชายังมี

คําขวัญประจําภาคคือ "วิจัยเสริมวิชาการ ประสานความรวมมือ ฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ิมคุณภาพชีวิต" ซ่ึงเปน

หัวใจของการทํางาน ท้ังหมดนี้ถูกถายทอดโดยการเนนย้ําในท่ีประชุมภาควิชา ผาน web site และการติด

ประกาศ  

(2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม  

คณะกรรมการบริหารภาควิชามีการประชุม 1 เดือนตอครั้ง เพ่ือแจงกฎ ระเบียบ ประกาศ มา

ถายทอดเพ่ือใหคณาจารยและหัวหนาหนวยตาง ๆ ไดนําไปถายทอดใหบุคลากรในภาควิชาไดรับทราบและ/

หรือถือปฏิบัติ มีการตรวจสอบรายรับรายจายของภาควิชาและหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ หัวหนาภาควิชายัง

เปนตัวอยางในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและมีจริยธรรม ไดแก การรักษาระเบียบวินัย ซ่ือสัตยยุติธรรม 

คํานึงถึงสิทธิผูปวย อีกท้ังใหผูรวมงาน ผูปวยและครอบครัวรวมออกความคิดเห็นและตัดสินใจ รูจักบริจาคและ

เสียสละเพ่ือผูอ่ืน (เชน ผูรวมงาน ผูปวย) และองคกร ภาควิชายังมีโครงการรางวัลโบนัสแกบุคลากรท่ีตรงตอ

เวลา ขยัน ฯลฯ ในระหวางการสัมมนาภาควิชาประจําป และพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนพิเศษตามความ

เหมาะสม 

(3) การสรางสถาบันท่ีประสบความสําเร็จ 

ภาควิชามีกระบวนการสรางความสําเร็จขององคกร โดยหัวหนาภาควิชาฯ ทําหนาท่ีควบคุมดูแลและ

กําหนดทิศทางการดําเนินการใหบรรลุตามนโยบายและเปาประสงค ผานการทํางานรวมกันเปนทีมโดยจัดตั้ง

คณะกรรมการและคณะทํางานฝายตางๆ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการทํางานของภาควิชา และ

รับผิดชอบกิจกรรมในสวนท่ีตนเองมีความถนัด ซ่ึงผูรับผิดชอบจะสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบและวิธีการ
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ดําเนินงานไดอยางเต็มท่ี โดยมีหัวหนาภาควิชาฯ เปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือใหคําแนะนําในกรณีมีปญหาหรือ

ขอติดขัด 

หัวหนาภาควิชาฯ ไดสรางบรรยากาศเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยการประชุม

กรรมการบริหารภาควิชาอยางสมํ่าเสมอทุกวันศุกรหนึ่งสัปดาหหลังจากประชุมคณะ และมีการกําหนดตาราง

การประชุมคณะกรรมการตางๆท่ีสําคัญเปนรายป ไดแก คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลและ PCT และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหเกิดการทบทวนดูผลอยางสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหกรรมการทุกทานทราบและมีสวนรวมในการตัดสินใจ นอกจากนี้หัวหนาภาคยังสนับสนุนอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนในการสรางนวัตกรรมตางท่ีเกิดจากแนวคิดของบุคคลากรภายในภาค  

ข. การส่ือสารและผลการดําเนินการขององคกร 

(1) การส่ือสาร 

การสื่อสารหลังการประชุมทุกครั้งจะมีการสื่อสารขอสรุปจากการประชุมใหแกกรรมการทราบอยาง

เปนระบบ โดยการสงรายงานการประชุมเบื้องตนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหกรรมการทุกทานเพ่ือรับทราบ

และแกไขกอนพิมพมาเพ่ือใหรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังมีการสื่อสาร

รูปแบบอ่ืนหลายรูปแบบตามความเหมาะสมตอขาวสาร กลุมผูรับการสื่อสาร ความสําคัญ และความเรงดวน 

เชน หนังสือเวียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท line และ facebook เปนตน 

ภาควิชามีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและความผูกพันระหวางบุคลากรทุกระดับ เชน 

การทําบุญภาควิชา การรดน้ําดําหัวอาจารยอาวุโส การจัดงานปใหม การถวายเทียนพรรษา การจัดกิจกรรมรับ

เจาหนาท่ี/แพทยใหม กิจกรรมเกษียณ การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแพทยประจําบานท่ีสําเร็จการศึกษา ซ่ึง

บุคลากรทุกระดับของภาควิชา ไดใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ของภาควิชา โดยพรอม

เพรียงกันเปนอยางดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ภาควิชาไดมีการชวยเหลือบุคลากรท่ีมีรายไดนอย โดยมีสวัสดิการ

ใหกูยืมเงิน และผอนชําระเปนงวด ๆ โดยปราศจากดอกเบี้ย 

(2) การมุงเนนการปฏิบัติ 

หัวหนาภาควิชาวางกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป ซ่ึงครอบคลุมการออกแบบโดยอาศัยทรัพยากร

บุคคล การจัดการงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ จากนั้นติดตามความกาวหนา (monitoring) ของผล

การดําเนินการของคณะทํางานดานตาง ๆ เปนระยะโดยใชวงจรการปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน)-D 

(ปฏิบัติ)-S (ศึกษาตรวจสอบ)-A (ปรับปรุงพัฒนา) และนําเสนอความกาวหนาในท่ีประชุมภาควิชาเปนระยะ 

เพ่ือระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงผลการดําเนินการ และ actions ท่ีจําเปนซ่ึงจะนําไปสู vision ท่ีตั้งไว 
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1.2 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

 ก. การกํากับดูแล 

  (1) การกํากับดูแล 

- ภาควิชาโดยหัวหนาภาควิชา ดําเนินงานตามนโยบายท่ีนําเสนอตอคณบดี และท่ีประชุมภาควิชา 

- ภาควิชาแจงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากคณะตอบุคลากร และการใชงบประมาณตามพันธกิจผานความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชา หากมีเรื่องเปนท่ีสงสัยก็ใชเวทีท่ีประชุมถกประเด็นและลงมติเพ่ือความโปรงใส 

การใชจายงบประมาณเปนไปตาม กฏ ระเบียบ ขอบังคับของคณะ/มหาวิทยาลัย สวนการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนและตําแหนงก็เปนไปตามกฏระเบียบของคณะ/ มหาวิทยาลัย เชนเดียวกัน 

- ภาควิชารับการตรวจสอบและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเปนประจํา รับการตรวจประเมิน

ตามระบบ Hospital accreditation ของ สรพ. และยังรับการประเมินการฝกอบรมแพทยประจาํบาน โดย

ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทยทุก 5 ป โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการ

ดําเนินการ 

  (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนําระดับสูง และใชผลการประเมินนี้ไปพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิผลของผูนํา ภาควิชามีระบบการประเมินระบบการบริหาร และประเมินหัวหนาภาควิชาฯ โดยใช

แบบสอบถามใหบุคลากรภาควชิาทุกทานกรอกเปนประจําทุกป และนําผลสรุปมาเขาท่ีประชุมภาควิชา เพ่ือให

หัวหนาภาควิชาฯ พิจารณา และปรับปรุงตามแตจะเห็นสมควร 

 ข. พฤตกิรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

  (1) การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการไดรับการ

รับรองตามมาตรฐาน 

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟูดําเนินงานภายใตกฎระเบียบและขอบังคับของคณะแพทยศาสตร และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม การดําเนินการของภาควิชาฯ จนถึงปจจุบันไมเคยมีเหตุการณท่ีสงผลกระทบทางลบท่ี

รุนแรงและชัดเจนตอสังคม ภาควิชาจึงยังไมเคยมีวิธีการหรือมาตรการใดๆ ในการจัดการผลกระทบทางลบตอ

สังคม 
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  (2) พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 

ในการสงเสริมและสรางความม่ันใจวาปฎิสัมพันธทุกดานของสถาบันเปนไปอยางมีจริยธรรมนั้น 

ภาควิชาไมมีแนวปฏิบัติ กระบวนการ หรือตัววัดเปนพิเศษโดยเฉพาะสําหรับการนี้ ภาควิชาสงเสริมปฏิสัมพันธ

อยางมีจริยธรรมผานการสัมมนาประจําปท่ีเสริมสรางความสามัคคีและทัศนคติเชิงบวกระหวางบุคลากรดวย

กันเองและระหวางบุคลากรกับนกัศึกษา ในดานจรรยาบรรณนักวิจัย อาจารยและนักวิจัยปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบอยูแลว เชน โครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย อาจารยแพทย

ก็มีจรรยาแพทยอยูแลว สวนจริยธรรมสวนบุคคลนั้น หัวหนาภาควิชาเปนผูสังเกตการปฏิสัมพันธระหวางกลุม

บุคคลเปนระยะ หากมีผูใหขอมูลวาปฏิสัมพันธอาจขัดตอจริยธรรม หัวหนาภาควิชาก็จะจัดการอยางเหมาะสม

เปนราย ๆ เพ่ือแกไขตอไป และหากจําเปน อาจตองรายงานตอคณะตามข้ันตอนในระเบียบขอบังคับ สําหรับ

นักศึกษาก็มีการสอนจริยธรรมทางการแพทยในการสอนภาคบรรยาย มีอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูสังเกต การสอบ

มีอาจารยคุม หากพบการทุจริตก็จะรายงานคณะตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

 ค. ความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 

  (1) ความผาสุกของสังคม 

 ภาควิชาไมมีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดผลเสียตอสังคมหรือชุมชน 

  (2) การสนับสนุนชุมชน 

 ภาควิชาใหการบําบัดรักษาฟนฟูผูพิการท่ีมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร และศูนยฝกอาชีพหยาดฝนเปน

ประจํา และรวมกับทางโรงพยาบาลในการดูแลผูสูงอายุท่ีบานธรรมปกรณ ภาควิชายินดีใหความรวมมือ เม่ือมี

การขอความรวมมือจากชุมชน นอกจากนี้ยังมีโครงการดนตรีบําบัดตั้งแตป พ.ศ. 2554 เพ่ือเปดโอกาสใหสังคม

และชุมชนไดตระหนักถึงความพิการท่ีเปนอุปสรรค ความเปนอยู รวมท้ังการแสดงความสามารถของเด็กพิการ 

โดยมองขามภาพเชิงลบของความดอยสมรรถภาพ และสรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือใหเด็กพิการมี

กลับเขาสูชุมชนอยางภาคภูมิใจ มีโครงการดนตรีจิตอาสารวมกับงานประชาสัมพันธ เพ่ือลดความเครียด ความ

วิตกกังวลและสรางสุนทรียภาพทางจิตใจใหแกผูปวยและญาติท่ีนั่งรอตรวจหรือรับยาท่ี OPD อาคารเฉลิมพระ

บารมี เปนสวนหนึ่งของการดูแลแบบ Humanized care ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
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หมวดที ่2 กลยุทธ 

2.1 การจัดทํากลยุทธ 

 ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 

  (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ 

 ภาควิชามีการสรรหาและเปลี่ยนแปลงหัวหนาภาควิชาใหม เม่ือเดือนเมษายน 2560 หัวหนาภาควิชา

ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายการบริหารคณะ

แพทยศาสตร ของผูบริหารชุดใหม (พ.ศ. 2560-2563) เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธ ตัวชี้วัด และเสนอในท่ีประชุมกรรมการบริหารภาควิชา เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข และเสนอตอ

คณะกรรมการสรรหาฯ และ มีการนําเสนอในการสัมมนาภาควิชา แลวจึงเริ่มนําไปปฏิบัติ ระหวางการ

ดําเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายของคณะ ก็จะนํามาปรับเปาหมายแผนเพ่ือใหสอดคลองกัน โดย

กลยุทธจะมี 2 ดานตามยุทธศาสตรคือยุทธศาสตรเชิงรุก และยุทธศาสตรเชิงพันธกิจ 

  (2) นวัตกรรม 

 ภาควิชาสงเสริมนวัตกรรมโดยสรางบรรยากาศเสรีภาพทางวิชาการท่ีอาจารย/บุคลากรมีการคิดคน

แนวทางวิจัย/นวัตกรรมไดอยางอิสระ ภาควิชาเสริมสรางบรรยากาศอยางเปนทางการ เชน กระบวนวิชา

สัมมนา ประชุมวิชาการ หรือไมเปนทางการ เชน พูดคุยขณะรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

(3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 

ใชการทํา SWOT analysis โดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษ จากแฟมเอกสารขอมูลของภาควิชาจาก

รายงานประจําปของคณะ และขอมูลขาวสารจากการประชุมกรรมการประจําคณะ นอกจากนั้น การวางแผน

คํานึงถึงความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามแผน โดยแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีประกอบดวยอาจารย/

บุคลากร ท่ีมีทักษะ ประสบการณ และความชอบในเรื่องท่ีสัมพันธกัน เพ่ือใหบรรลุแผนตามท่ีวางไว 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

ระบบงานของภาควิชาเปนไปตามโครงสรางท่ีกําหนดโดยคณะแพทยศาสตร และอนุมัติโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามโครงสรางท่ีกําหนดโดยคณะแลว ภาควิชาเปนหนวยงานหนึ่ง มีหัวหนาภาควิชา

เปนผูนํา บุคลากรประกอบดวยสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ระบบงานครอบคลุมพันธกิจหลักท้ัง 4 ดาน 

ไดแก ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ/บริการผูปวย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบงใหมี

คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการเรียนการสอน การวิจัย บริการผูปวย/บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

19 
 



ศิลปวัฒนธรรม โดยมีธุรการเปนศูนยประสานงาน และเชื่อมโยงกับสวนงานสายสนับสนุนของคณะท่ีเก่ียวของ 

ระบบงานอาจตองใชทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือใหภาควิชาสามารถพัฒนา ผลิต และสงมอบหลักสูตรท่ี

เหมาะสมใหกับนักศึกษาและผูมีสวนไดเสียซ่ึงจะนําไปสูสวนแบงตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน 

ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

จากการวิเคราะหจากสมรรถนะหลัก ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และ ความทาทายเชิงกลยุทธ เพ่ือ

กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังแสดงในตารางท่ี 2.1 จากนั้นจึงกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดและกรอบเวลา 

ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.1 การสรางวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

ดานการศึกษา 

- การผลติบัณฑิตมีคณุธรรม 

คุณภาพและทักษะการเปน

พลเมืองโลก 

 

- มีคณาจารยมีศักยภาพสูง 
 

 

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐาน 

 

ดานการบริการวิชาการ 

- เปนศูนยช้ันนําท่ีไดการ

ยอมรับดานการฟนฟูสภาพ 

- เปนผูนําพัฒนา smart 

building เปนตัวอยางใหกับ

สังคม 

- บริการวิชาการเปนประโยชน

แกสังคม 

 

- คณาจารยและบุคลากรสายวิชาชีพมี

ศักยภาพสูง มีความรูความชํานาญ

เฉพาะในดานการดูแลผูพิการ 

- เปนศูนยกลางการดูแลผูปวย

บาดเจ็บไขสันหลังแบบบูรณาการและ

เปนตนแบบใหกับประเทศเพ่ือนบาน 

มีเครื่องมือไดตามมาตรฐาน 

- บุคลากรมีความสามัคคีและ

สัมพันธภาพท่ีด ี

 

- เปดศูนยบูรณาการฟนสภาพคนพิการ 

- มีกิจกรรมใหความรู/จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหเอ้ือตอการดํารงชีพสําหรับผูพิการหรือทุพพล

ภาพและผูสูงอาย ุ

- องคความรูและนวัตกรรมท่ีเกินข้ึนไดนําไปใช

ประโยชนในเชิงประจักษในการบริการวิชาการบน

พ้ืนฐานของความตองการและการมีสวนรวมกับ

ภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

ดานการวิจัย 

- การเปนสถาบันท่ีมีงานวิจัยท่ี

เปนเลิศ 

 

- คณาจารยมีความสามารถในการ

เรียนรูและการประสานหนวยงาน

ภายนอกเพ่ือหาความชวยเหลือในดาน

การทําวิจัย 

- มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีคอย

ชวยเหลือเรื่องงานวิจัย  

- บุคลากรมีความคิดสรางสรรคในการ

คิดคนนวัตกรรมใหมๆ  

 

- จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในฐานขอมูลสากล

เพ่ิมข้ึนและมี impact factor 

- งานวิจัยถูกนําไปใชจริงและตอบโจทยการ

พัฒนาประเทศ 
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2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ภาควิชาฯ จัดทําแผนปฏิบัติการหรือโครงการระยะสั้นและระยะยาวท่ีสําคัญ โดยใชแนวทางของ 

Balanced scorecard โดยกําหนดผูรับผิดชอบของภาควิชาเพ่ือประสานงานกับหนวยงานนอกภาควิชา และ

กําหนดตัววัดท่ีใชติดตามผลสําเร็จหรือประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 

ข. การปรับแผนปฏิบัติการ 

ภาควิชามีการปรับปรุงแผนระยะยาวทุก 4 ป ตามวาระการบริหารเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและคณะฯ สวนแผนปฏิบัติการระยะสั้นสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณผานท่ีประชุม

ภาควิชา เชน การปรับรูปแบบการเรียนการสอน การหมุนเวียนบุคลากรในกรณีท่ีคนขาด การเปลี่ยนเวลาการ

ใหบริการ การประสานงานแตละหนวยสําหรับการรับสงผูปวยผูพิการไปรับบริการท่ีอาคารเวชศาสตรฟนฟู 

เปนตน สําหรับสถานการณฉุกเฉิน ผูดําเนินการท่ีเก่ียวของสามารถใหขอมูลโดยตรงกับหัวหนาหนวยและ

หัวหนาภาควิชาเพ่ือดําเนินการจัดการตอไปตามลําดับ 

 ท่ีผานมาภาควิชาจัดโครงการตาง ๆ และเม่ือโครงการสิ้นสุด ผูรับผิดชอบรายงานใหหัวหนาภาควิชา

และคณะกรรมการบริหารภาควิชารับทราบ และเม่ือสิ้นสุดปมีการสรุปขอมูลและรายงานใหบุคลากรทุกคน

รับทราบในการสัมมนาองคกรภาควิชาประจําป เพ่ือนําขอมูลปอนกลับและวิเคราะหวาโครงการสมควร

ดําเนินการตอ โครงการใดสมควรปรับปรุง และโครงการใดสมควรยกเลิก ท่ีผานมา ภาควิชาสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไวเกือบ 100% 
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ตารางท่ี 2.2 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาหมาย แผนปฎิบัติการ และตัวช้ีวัด ดานการศึกษา 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
การคาดการผลการ

ดําเนินการ 

ปการดําเนินการ 

57 58 59 

- กระบวนการจดัการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรมีี

มาตรฐาน 

การเรยีนการสอนและการประเมนิ

เปนแบบบูรณาการท้ังดานความรู 

คุณธรรม จรยิธรรม 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเปนระยะ -  คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจของนักศึกษาตอการ

เรียนการสอนของภาควิชา 

>4 √

  
 

√

  
 

√

  
 

 หลักสตูรทุกหลักสูตรไดเกณฑ

มาตรฐาน สกอ. ตามกรอบ TQF  

- การจัดทําและกําหนดกรอบเวลา

และตดิตามการสง มคอ. 3 และ มคอ. 

5 ทุกหลักสูตร 

- รอยละหลักสตูรท่ีมีการ

พัฒนาหลักสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

100 √

  
 

√

  
 

√

  
 

รอยละของความสมบูรณ

ของการจัดทํามคอ. 3 ใน

ทุกกระบวนวิชา  

100 √

  
 

√

  
 

√

  
 

   รอยละของความสมบูรณ

ของการจัดทํามคอ. 5 ใน

ทุกกระบวนวิชา  

100 √

  
 

√

  
 

√
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
การคาดการผลการ

ดําเนินการ 

ปการดําเนินการ 

57 58 59 

 พัฒนาระบบการประกันคณุภาพ

การศึกษาตามแนวทาง EdPEX 

และ WFME 

- จัดกิจกรรมใหความรูเรื่อง EdPEX 

และ WFME 

จํานวนกิจกรรม/ โครงการ

ท่ีอาจารยและเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของเรื่องระบบ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ของภาควิชา เขารวมการ

อบรม 

2 ปตอหน่ึงโครงการ 

(เริ่มป 2561) 

NA NA NA 

กระบวนการจดัการเรียนการ

สอนระดับบัณฑิตศึกษามี

มาตรฐาน 

การเรยีนการสอน การประเมิน

เปนแบบบูรณาการ ท้ังดานความรู 

ทักษะ การทําวิจัย คุณธรรม 

จริยธรรม ตามเกณฑมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

และตามเกณฑราชวิทยาลัยแพทย

เวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย 

เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมมีาตรฐานและ

ทันสมัย 

- การจัดทําและกําหนดกรอบเวลา

และตดิตามการสง มคอ. 3 และ มคอ. 

5 ทุกหลักสูตร 

- รอยละหลกัสตูรท่ีมีการ

พัฒนาหลักสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

100 √

  
 

√

  
 

√

  
 

รอยละของความสมบูรณ

ของการจัดทํามคอ. 3 ใน

ทุกกระบวนวิชา  

100 √

  
 

√

  
 

√

  
 

   รอยละของความสมบูรณ

ของการจัดทํามคอ. 5 ใน

ทุกกระบวนวิชา  

100 √

  
 

√

  
 

√
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
การคาดการผลการ

ดําเนินการ 

ปการดําเนินการ 

57 58 59 

   - หลักสูตรการฝกอบรม

แพทยประจําบานไดรับ

การรับรองจากราช

วิทยาลัยแพทยเวชศาสตร

ฟนฟูแหงประเทศไทยตาม

เกณฑ WFME 

จะมีการประเมินในป

หนา (พ.ศ. 2562) 

NA NA NA 

   - รอยละการจบการศึกษา

ตามหลักสูตรของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑติ

ช้ันสูง 

100 √

  
 

√

  
 

√

  
 

   - รอยละแพทยใชทุน/

แพทยประจําบานผานการ

ฝกอบรมครบตาม

หลักสตูร 

100 √

  
 

√

  
 

√

  
 

   - รอยละการสอบผาน

วุฒิบัตรของแพทยใชทุน/

แพทยประจําบาน 

100 √

  
 

√

  
 

√
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
การคาดการผลการ

ดําเนินการ 

ปการดําเนินการ 

57 58 59 

   - คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจของแพทยใชทุน/

แพทยประจําบานตอการ

เรียนการสอนของภาควิชา 

>4 √

  
 

√

  
 

√

  
 

   - คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจของผูใชงานบัณฑิต 

แพทยใชทุน/แพทยประจํา

บานท่ีจบจากภาควิชา 

>4 √

  
 

√

  
 

√

  
 

 อาจารยมีการพัฒนาตอเน่ือง - จัดสรรการเขารวมประชุมวิชาการท้ัง

ภายในและภายนอกคณะ 

รอยละของจํานวน

อาจารยท่ีเขารวมประชุม

วิชาการ 

100 √

  
 

√

  
 

√

  
 

  - ติดตามการทํางานวิจัยและตําราของ

อาจารย 

รอยละของอาจารยประจํา

ดํารงตําแหนง ผศ. 

40% √

  
 

√

  
 

√

  
 

   รอยละของอาจารยประจํา

ดํารงตําแหนง รศ. และ ศ. 

35% √

  
 

√

  
 

√

  
 

  

25 
 



ตารางท่ี 2.3 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาหมาย แผนปฎิบัติการ และตัวช้ีวัด ดานการบริการวิชาการ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
การคาดการผลการ

ดําเนินการ 

ปการดําเนินการ 

57 58 59 

จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใน

ฐานขอมูลสากลเพ่ิมข้ึนและมี 

impact factor มีการนํา

งานวิจัยมีการนําไปใชจริงและ

ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

จํานวนงานวิจัยระดับนานาชาตไิด

ตามเกณฑของคณะ 

- พัฒนาศักยภาพดานการวิจยัของ

อาจารย 

- หา mentor ดานงานวิจัย 

รอยละบุคลากรสาย

วชิาการท่ีมโีครงงานวจิัย 

100% √

  
 

√

  
 

√

  
 

   สัดสวนบุคลากรท่ีมี

ผลงานวจิัยท่ีไดรับการ

ตีพมิพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

>70% √

  
 

√

  
 

√

  
 

   รอยละผลงานวจิัยของ

แพทยใชทุน/แพทย

ประจําบานท่ีไดรับการ

ตีพมิพหรือเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

100 (ระดับชาติ รอย

ละ 80 นานาชาติ รอย

ละ 20) 

เริ่มป พ.ศ. 2560 

NA NA NA 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
การคาดการผลการ

ดําเนินการ 

ปการดําเนินการ 

57 58 59 

  -  

 

รอยละของจํานวน

ผลงานวจิัยท่ีไดรับการ

อางอิง (Citation) ใน 

ฐานขอมูล Scopus 

10% √

  
 

√

  
 

√

  
 

   จํานวนเงนิทุนอุดหนุน

การทําวจิัย หรือ

นวัตกรรม ตอจาํนวน

บุคลากรสายวชิาการ 

>150,000 บาท √

  
 

√

  
 

√

  
 

   จํานวนโครงการ

สนับสนุนการวจิัยท่ี

ภาควชิาจัดหรือท่ี

สนับสนุนใหบุคลากรเขา

รวม 

เริ่มป พ.ศ 2560 NA NA NA 
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ตารางท่ี 2.4 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาหมาย แผนปฎิบัติการ และตัวช้ีวัด ดานการบริการวิชาการ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
การคาดการผลการ

ดําเนินการ 

ปการดําเนินการ 

57 58 59 

เปดศูนยบูรณาการฟนฟูสภาพ สังคมเห็นความบูรณาการของ

การศึกษา การวิจัยและการบริการ

วิชาการในการฟนฟูสภาพ 

- ปรึกษาผูบริหารเพ่ือทําการจัดตั้ง

ศูนยซึ่งไดระดมทุนไวแลวในงานสวน

ดอกรอยดวงใจเมื่อป พ.ศ. 2556 

-  มีศูนยบูรณาการฟนฟู

สภาพ 

มีศูนยเกิดข้ึนในชวง 

พ.ศ. 2560-2564 

NA NA NA 

มกิีจกรรมใหความรู/จดัสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหเอ้ือตอ

การดํารงชีพสําหรับผูพิการ

หรือทุพพลภาพและผูสูงอาย ุ

 

สังคมเห็นความสําคัญของงาน

ฟนฟูในเรื่องความรูความชํานาญ

เรื่อง universal design 

จัดกิจกรรมใหความรู/จดัสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหเอ้ือตอการดํารงชีพ

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและ

ผูสูงอาย ุ

จํานวนกิจกรรมใหความรู/

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหเอ้ือตอการดํารงชีพ

สําหรับผูพิการหรือทุพพล

ภาพและผูสูงอาย ุ

เริ่มดาํเนินการป พ.ศ. 

2560 

NA NA NA 

องคความรูและนวัตกรรมท่ี

เกินข้ึนไดนําไปใชประโยชนใน

เชิงประจักษในการบริการ

วิชาการบนพ้ืนฐานของความ

ตองการและการมสีวนรวมกับ

ภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

 

สังคมเห็นถึงบทบาททางวิชาการ เตรียมความพรอมของบุคลากรท่ี

เก่ียวของในการทําแนวทางปฏิบัต ิ

จํานวนแนวทางปฏิบัต ิ ปละ 1 รายการ และ 2 

รายการตั้งแตป 2560 

เปนตนไป 

√

  
 

√

  
 

√
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 

เปาประสงค 

 

แผนปฏิบัติการ 

 

ตัวชี้วัด 

 

การคาดการผลการ

ดําเนินการ 

 

ปการดําเนินการ 

57 58 59 

  เตรียมการจดัประชุมวิชาการทางเวช

ศาสตรฟนฟู 

จํานวนการประชุม

วิชาการ 

ปละ 1 ครั้ง √

  
 

√

  
 

√

  
 

  เตรียมการจดัทําตําราหรือหนังสือ

วิชาการทางเวชศาสตรฟนฟูโดยการ

ขอทุนทําตํารา 

จํานวนตําราทางเวช

ศาสตรฟนฟู 

1 เลม ในชวงระหวางป 

2560-2564 

√

  
 

√

  
 

√
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หมวดที ่3 ลูกคา 

3.1 เสียงของลูกคา 

 ก. การรับฟงเสียงผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

วิธีการในการรับฟงขอคิดเห็นของนักศึกษาแตละกลุม มีหลากหลาย และเปนการสื่อสารแบบสองทาง 

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

ตารางท่ี 3.1 วิธีการรับฟงเสียงผูเรียน 

ผูเรียน และลูกคาอ่ืนๆ วิธีการในการรับฟง 

ดานการเรียนการสอน 

นักศึกษาปริญญาตร ี - การปฐมนิเทศนเมื่อเริม่การเรียนการสอน 

- แบบประเมินกระบวนวิชา และการสอนของอาจารย paper และ 

online 

- Facebook กระบวนวิชา 

แพทยประจําบาน / แพทยใชทุน - การปฐมนิเทศนเมื่อเริม่การเรียนการสอน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินกระบวนวิชา และการสอนของอาจารย paper และ 

online 

- แบบประเมินการเรียนการสอนของราชวิทยาลัยฯ 

- แบบประเมินตนเองโดยแพทยท่ีจบการศึกษา 

- การรับฟงผานทาง Social media ไดแก Facebook, line 

- การประชุมอาจารยและแพทยประจําบาน เดือนละ 1 ครั้ง 

- การประชุมตางๆของภาควิชา 

สถาบันฝกอบรม และหนวยงานท่ีแพทยประจํา

บาน / แพทยใชทุนไปฝกงาน 

- หนังสือราชการ 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน - แบบสํารวจความพึงพอใจของผูวาจาง 

แพทยตางประเทศท่ีมาอบรมเพ่ิมเติม - การสอบถามความคิดเห็นระหวางเรียน 

ดานการบริการ 

ผูปวยและผูพิการ - แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินปลายเปดของโรงพยาบาล 
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ภาควิชามีการรับฟงผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียในอดีต อนาคต และของคูแขง เพ่ือใหไดสารสนเทศ

ท่ีนําไปปฏิบัติได และเปนขอมูลปอนกลับเก่ียวกับหลักสูตร บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษา

อ่ืนๆ การสนับสนุนผูมีสวนไดสวนเสีย และวิธีการติดตอระหวางกัน: กระบวนวิชาหลักสูตร พบ. ใชขอมูลของ

คณะฯ ในหลกัสตูรการฝกอบรมแพทยประจําบาน ผูเรียนในอดีต ไดใหตอบแบบสอบถามเม่ือสําเร็จการศึกษา 

ผูเรียนในอนาคต ไดขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีจะเขามาฝกอบรมเปนแพทยประจําบาน แพทยใชทุน 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

ภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน โดยใชแบบสอบถาม การตอบแบบ online 

การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น การพูดคุยพบปะโดยตรงในกิจกรรมตางๆ ของภาควิชา รวมท้ังการ

แสดงความเห็นผานทาง Social media ในปท่ีผานมา ภาควิชาไดรับการประเมินดานการเรียนการสอน

กระบวนวิชาตางๆ อยูในเกณฑดี 

สําหรับความไมพึงพอใจ สามารถประเมินไดจากคําถามปลายเปดท่ีนักศึกษาแสดงความคิดเห็น เม่ือมี

ความไมพอใจหรือขอรองเรียน ภาควิชาจะนําขอรองเรียนดังกลาวเขาท่ีประชุมท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอบหา

ขอเท็จจริงและดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมตอไป ในกรณีท่ีเปนปญหาของนักศึกษาโดยตรง หัวหนา

ภาควิชาจะทําหนาท่ีหาขอมูลเชิงลึกโดยตรง เพ่ือนําไปเขาท่ีประชุมและดําเนินการดังกลาว  

ภาควิชายังไมมีการเปรียบเทียบขอมูลความพึงพอใจกับคูแขงอยางเปนระบบ ทุกหลักสูตรและ

กระบวนวิชา 

3.2 ความผูกพันของลูกคา 

ก. หลักสูตรและบริการ รวมท้ังการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

ภาควิชามีวิธีการสรางความผูกพันกับผูเรียนดวยการตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง

ของผูเรียน โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับมาจากหมวด 3.1 และนําขอมูลเหลานั้นมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ

ในการประชุมหลักสูตรเปนประจํา โดยมีคณาจารย ตัวแทนนักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียรวมใหความเห็น 

(หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง/หลักสูตรแพทยประจําบาน) 

การสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน ภาควิชากําหนดแนวทางการสมัครลงวิชาเลือกระดับ 

undergraduate โดยประสานกับหนวยทะเบียนและประเมินผล ท้ังชวงเวลา และจํานวนนักศึกษา เพ่ือให

ตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดสูงสุด สวนการลงวิชาเลือกของแพทยประจําบาน แพทยใชทุน ณ 

สถาบันตางๆ มีการสงหนังสือราชการไปยังสถาบันโดยผานโรงพยาบาลฯ เม่ือเสร็จสิ้นการลงวิชาเลือก 

ภาควิชาไดสงแบบประเมินแพทยโดยขอใหแตละสถาบันชวยใหขอมูลปอนกลับ 
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ข. การสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

 ภาควิชาจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือชวยสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา ระหวางนักศึกษากับอาจารย 

และนักศึกษาและบุคลากรระดับตาง ๆ ของภาควิชา เชน การรับประทานอาหารรวมกัน การพบปะสังสรรค

กับศิษยเกา การจัดงานหรือเลี้ยงอาหารภายในภาควิชาในโอกาสตางๆ เชน วันเทศกาลตางๆ การทําบุญ

ภาควิชา ฯลฯ รวมท้ังการติดตอสื่อสารถึงกันดวย social network และ email จึงชวยตอบสนองความ

ตองการและสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนและบุคลากร  

 ภาควิชาเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น/ขอรองเรียนตอกระบวนวิชาตางๆ รวมท้ังวิธีการ

เรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ไดตลอดปการศึกษา โดยไมตองรอกรอกแบบประเมินตาม

วงรอบ จากนั้นนําขอเสนอแนะท่ีได พิจารณา เพ่ือปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม และความเปนไปไดอยาง

ทันการ สวนหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานมีการประชุมอาจารยและแพทยประจาํบานอยางเปน

ทางการเดือนละ 1 ครั้ง เปนการเปดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือทําการปรับปรุงแกไขโดยทันที หรือ

เม่ือมีขอรองเรียนอ่ืนใด แพทยสามารถปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาประจําตัว/อาจารยผูดูแลหลักสูตร/อาจารยทุก

ทานไดตลอดเวลา 
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หมวดที ่4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร 

 ก. การวัดผลการดําเนินการ 

 ตัววัดผลดําเนินการ ภาควิชามีการกําหนดและรวบรวมตัวชี้วัดตามพันธกิจของภาควิชา โดยตัวชี้วัด

ดานตางๆ สามารถดูไดในตารางท่ี 2.2-2.4 

 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ภาควิชาไดกําหนดและเลือกคูเทียบ โดยพิจารณาจากคูเทียบชั้นนํา

ระดับประเทศท่ีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูงกวามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชงานวิจัยเปนหลักและใชคา

สัดสวนผลรวม impact factor ตอจํานวนผลงานท่ีตีพิมพในฐานขอมูล scopus (ตารางท่ี OP7) ในปพ.ศ. 

2559 ซ่ึงมีความสําคัญในการจัดอันดับ QS world university ranking เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

คณะในการขยับอันดับ ranking 

 ขอมูลผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน ขอมูล สารสนเทศท่ีไดจากชองทางตางๆ จะถูกรวบรวมเขาหารือในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือทําการแกไขในป

การศึกษาถัดไป ประเด็นปญหาจากผูเรียนบางเรื่อง ทําใหภาควิชาสรางนวัตกรรมเพ่ือใหบรรลุความตองการ

ของผูเรียน และวัตถุประสงคของหลักสูตร ในสวนของผูใชบัณฑิต ขอมูลก็ไดนําเขาสูท่ีประชุมเชนกัน และมี

การหารือถึงแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตดวย 

 ความคลองตัวของการวัด ระบบการวัดผลการดําเนินการขององคกร ดําเนินการปละ 1 ครั้ง แตหาก

มีการเปลี่ยนแปลงภายนอก หรือการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรท่ีไมคาดคิดมากอน ภาควิชาใชท่ีประชุม

ภาควิชา เปนท่ีหารือและตัดสินใจในประเด็นท่ีไดรับผลกระทบ 

 ข. การวิเคราะหผลการดําเนินการ 

ภาควิชาทบทวนผลดําเนินการในท่ีประชมุทุกป โดยนําผลดําเนินการ 3 ปยอนหลังสําหรับตัวชี้วัดท่ี

ตอเนื่อง มาวิเคราะห การวิเคราะหดูแนวโนม (trend) หากมีแนวโนมลดลงอาจนําไปสูผลการดําเนินการต่ํา

กวาเปาหมายท่ีกําหนด ก็จะหา root cause และปรับแผนดําเนินการเพ่ือแกไขตอไป การตรวจสอบวาผลสรุป

ถูกตองหรือไม ผานการระดมสมองหาปจจัยท่ีอาจเก่ียวของเพ่ิมเติมในท่ีประชุม พรอมกับตรวจยืนยันความ

ถูกตองของขอมูลท้ังของภาควิชาและของสวนกลาง 
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ค. การปรับผลการดําเนินการ 

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ภาควิชาไดสงบุคลากรเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงคณะฯ ไดจัดใหภาควิชา

ตางๆ มาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดี และนําไปปรับปรุงในหนวยงานของตนเอง 

ผลการดําเนินงานในอนาคต คาดการณจากการพิจารณาขีดความสามารถในปจจุบัน ดูแนวโนมของ

คูเทียบ นโยบายและการสนับสนุนจากคณะฯ 

การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม ภาควิชามีการวางแผนกําหนดการประชุมตางๆ

ของภาควิชาตอเนื่องตลอดท้ังป เพ่ือใหมีเวทีสําหรับการแลกเปลีย่นเรียนรูภายในและมีการปรับปรุงไดอยาง

ตอเนื่อง การจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง พิจารณาจากความฉุกเฉินของภาวะนั้น และภาวะนั้นมี

ผลกระทบตอวงกวางหรือไม หรือเปนนโยบายท่ีทีมบริหารคณะเนนและใหความสําคัญ และใชหลักการเลือก

ดําเนินการตามกลยุทธท่ีใช Low effort แต High profit เปนลําดับแรก 

4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ก. ความรูของสถาบัน 

 การจัดการความรู เนื่องจากลักษณะการทํางานของภาควิชาเปนลักษณะการทํางานเปนทีม อาศัย

บุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพ มีการประชุมรวมกันเพ่ือตั้งเปาหมาย ติดตาม และเตรียมตัวกลับบานสําหรับ

ผูปวย 3 ครั้งตอสัปดาห จึงมีการแบงปนความรู และประสบการณในหองประชุม ภาควิชาสนับสนุนใหหนวย

วิชาชีพยอยมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศหรือเปนตนแบบ (best practice) โดยมีคณาจารยเปนท่ีปรึกษา 

และมีการนําไปไวบน web page ของภาควิชา เพ่ือเผยแพรองคความรูสูสังคมภายนอก 

 การเรียนรูระดับสถาบัน ภาควิชามีการใชความรูและทรัพยากร เพ่ือการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือ

การบริการท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน ในขณะเดียวกัน ก็มีการทํางานวิจัยของอาจารยในภาควิชาฯ รวมถึง

สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนใหทํางานวิจัยเพ่ือหาองคความรูจากเวชปฏิบัติประจํา เปนการเรียนรู

ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานอยูแลว 

 ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เม่ือจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเสร็จแลว หัวหนาภาควิชามอบหมายใหเลขานุการลงขอมูล และ

ตรวจสอบคณะกรรมการสารสนเทศของภาควิชา เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลถูกตอง แมนยํา การลงขอมูล 

มอบหมายใหเลขานุการทําภายใน 1 สัปดาห เพ่ือใหพรอมใชงาน ทันเหตุการณ  
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ภาควิชามีการพัฒนาฮารดแวรและซอฟตแวรตลอดเวลา เพ่ือความปลอดภัยและงายตอการใชงาน 

โดยอาศัยระบบของคณะฯ เอกสารท่ีเปน hard copy อยูในตู ซ่ึงหากมีความสําคัญ หรือเปนความลับ จะมี

กุญแจล็อก เครื่องคอมพิวเตอรมีเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) และมีการสํารองขอมูลทาง electronic ไวใน 

portable hard disk ซ่ึงเก็บท่ีเลขานุการภาควิชาผูเดียว ในสวนของขอมูลท่ีเชื่อมโยงกับฐานขอมูลคณะ ตอง

ใช username และ password ในการดําเนินการ 
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หมวดที ่5 บุคลากร 

5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

 ขีดความสามารถและอัตรากําลัง ภาควิชาดําเนินการทบทวนและกําหนดอัตรากําลังท่ีเหมาะสม โดย

คํานวณหาอัตราอาจารยโดยใชสูตร Full Time Equivalent Student (FTES) และอัตรากําลังท่ีกําลังจะ

เกษียณอายุ จากนั้นนําขอมูลไปประสานงานกับงานนโยบายและแผนของคณะฯ เพ่ือวางแผนในการจัดสรร

อัตรากําลังใหมตามคา FTES และ/หรือ เพ่ือทดแทนอัตรากําลังท่ีจะเกษียณอายุ พบวาจํานวนท่ีเหมาะสมคือ 

9 คน ขณะนี้มีคณาจารยประจํา 7 ทาน ภาควิชาไดรับการสนับสนุนจากคณะ คือใหอาจารยท่ีไดรับการบรรจุ

สังกัดศูนยศรีพัฒน 1 ทาน ซ่ึงมาชวยแบงเบาภาระงานสอน และการจางอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการแลวเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวในตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษ  

 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนวิชาชีพเฉพาะ คํานวณภาระงานโดยใชมาตรฐานของสภาวิชาชีพ 

โดยสัดสวนนักกายภาพบําบัดตอจํานวนผูปวยท่ัวไป คือ 1 ตอ 10 และผูปวยเฉพาะทาง คือ 1 ตอ 6 อัตรานัก

กายภาพบําบัดท่ีภาคควรมี คือ 12 คน ขณะนี้ภาควิชามีนักกายภาพบําบัดประจําภาควิชาอยู 10 คน และถูก

จางโดยศูนยศรีพัฒน 1 คน  สวนมาตรฐานวิชาชีพของนักกิจกรรมบําบัดคือ 1 ตอ 8 อัตรานักกิจกรรมบําบัดท่ี

ภาคควรมี คือ 8 คน คณะนี้ภาควิชามีนักกิจกรรมบําบัดประจําภาควิชาอยู 7 คน สําหรับงานดานกายอุปกรณ 

พบวาภาควิชายังไมมีวิชาชีพนักกายอุปกรณ ซ่ึงจําเปนมากสําหรับการทํางานตามพันธกิจและเพ่ือจะบรรลุ

วิสัยทัศน ซ่ึงภาควิชาไดขอกําหนดกรอบอัตรากําลังจากทางคณะไปแลว 

 บุคลากรใหม ภาควิชามีการสรรหา จางงาน บรรจุ บุคลากรใหม ตามระเบียบ ของคณะและ

มหาวิทยาลัย ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือมาทดแทนอัตรากําลังใหมหรืออัตราท่ีกําลังจะเกษียณอายุ 

ราชการ ภาควิชามีการประชุมทีมบริหารเพ่ือกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหมเพ่ือใหไดขีดความสามารถ

สูงสุดตามท่ีภาควิชาตองการ จากนั้นจึงเสนอไปท่ีงานบริหารงานบุคคลเพ่ือประกาศคุณสมบัติในการคัดเลือก

บุคลากรใหมตอไป 

เรื่องการธํารงรักษาบุคลากร อาศัยความผูกพัน ความเสียสละตอสวนรวม โดยเปดโอกาสใหบุคลากร

ใหมไดแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการทํางานและกิจกรรมตาง ๆ  ของภาควิชา มีระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง

ใหกับอาจารยใหม มีการผลักดันใหเกิดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีระบบ

สวัสดิการตาง ๆ ของคณะ และทางภาควิชา 
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การทํางานใหบรรลุ  ภาควิชามีโครงสรางภาควิชาฯ และโครงสรางการบริหาร และจัดโครงสรางของ

ผูปฏิบัติงานใหตรงตามความถนัดของแตละบุคคล โดยแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือ ดําเนินงานในแต

ละสวน มีการประชุมภาควิชาหรือประชุมคณะกรรมการดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะไดติดตาม

ความกาวหนาไดอยางตอเนื่อง 

การจัดการการเปล่ียนแปลงบุคลากร  ภาควิชามีการเตรียมผูปฏิบัติงานใหพรอมรับตอความตองการ

ดานขีดความสามารถและอัตรากําลังท่ีกําลังเปลี่ยนไป โดยไดหารือในท่ีประชุมภาควิชา และภาควิชาไดจัดทํา

แผนการรับอาจารย/สายปฏิบัติการทดแทนผูเกษียณอายุราชการไปแลวตามท่ีทางคณะสํารวจ  

 ข. บรรยากาศดานบุคลากร 

 สภาพแวดลอมการทํางาน  ภาควิชาจัดใหมีการตรวจสอบดานอาชีวอนามัยสําหรับหนวยเครื่องชวย

คนพิการซ่ึงบุคลากรตองสัมผัสมลพิษท้ังสารเคมี เสียง และแสง มีการตรวจประเมินสมรรถภาพปอด (ฝุนเฝอก) 

โดยศูนยสรางเสริมสุขภาพ มีคณะทํางาน 5 ส ซ่ึงมีการตรวจประเมินเปนระยะ ๆ  

 สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร  ภาควิชามีเงินกูยืมสําหรับบุคลากรท่ีมีรายไดนอย และ

สามารถผอนชําระไดโดยปราศจากดอกเบี้ย มีคณะทํางานดานสวัสดิการซ่ึงทํางานดานนี้โดยตรง 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 ผานคณะทํางานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและความ

ผูกพัน และตองการใหทุกฝายทํางานอยางมีความสุข 

ปจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน  ภาควิชาไดสํารวจหาปจจัยท่ีสงผลตอความทุมเทและความพึงพอใจ

โดยการระดมความคิดเห็นและปญหาจากการสัมมนาภาควิชา จากการพูดคุยแบบสวนตัวและพบปะสังสรรค

เปนกลุมนอกเวลาทํางาน และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแยกวิเคราะหตามหนวยงาน พบวาปจจัยท่ี

สงผลตอความทุมเทผูกพัน ไดแก คาตอบแทนท่ีเหมาะสม ความยุติธรรมของคาตอบแทนและรางวัลตางๆ 

ความมีมิตรไมตรีของเพ่ือนรวมงานและหัวหนา สถานท่ีนาอยูและบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข 
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การประเมินความผูกพัน ผูนําระดับสูงสังเกตความรวมมือในกิจกรรมกลุมตาง ๆ ในท่ีประชุม หรือ

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเปนกันเอง มีการสํารวจบรรยากาศในการทํางานทุกป โดยใช

แบบสอบถาม จากการสังเกตการทํางานพบวา บุคลากรท่ีมีความทุมเทและผูกพันกับภาควิชามีแนวโนมท่ีจะ

เสียสละ และตั้งใจทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมองตนเองเปนกลไกชิ้นหนึ่งของภาพรวมของภาควิชา

ท่ีนําพาตนเองไปสูชื่อเสียงและเกียรติยศ 

การจัดการผลการดําเนินการ  ภาควิชามีวิธีการสรางความผูกพัน โดยมีการยกยองชมเชยบุคลากรท่ี

มีความโดดเดน ผลักดันเสนอชื่อเพ่ือพิจารณารางวัลในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย มีการใหรางวัลในการสัมมนา

องคกรภาควิชา 

ข. การพัฒนาบุคลากร 

ระบบการเรียนรูและการพัฒนา ภาควิชามีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาท้ังทางดาน

วิชาการ การศึกษา และการวิจัย เชน เขารวมการประชุมวิชาการทางเวชศาสตรฟนฟู โดยเฉพาะการประชุม

วิชาการประจําปของราชวิทยาลัยฯ ซ่ึงสนับสนุนใหคณาจารยและแพทยประจําบานเขารวมใหมากท่ีสุด การ

ประชุมทางแพทยศาสตรศึกษาตาง ๆ การประชุมวิจัยตาง ๆ สําหรับอาจารยใหม ภาควิชาก็สนองนโยบาย

คณะโดยใหอาจารยเขารวมอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการอบรมเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และภาษาอังกฤษ และหลักสูตรทางการบริหารสําหรับหัวหนาและรองหัวหนาภาควิชา 

ประสิทธิผลของการเรียนรูและพัฒนา แมภาควิชาฯ ยังไมมีระบบการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบการเรียนรูและการพัฒนาภาควิชา แตมีการนําความรูท่ีไดอบรมมาปฏิบัติงานจริงในบาง

เรื่อง เชน การใชโปรแกรม endnote ในการทําฐานขอมูลงานวิจัย, โปรแกรม e front สําหรับการทํา 

formative assessment สําหรับนักศึกษาแพทย เปนตน 

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ภาควิชาสนับสนุนคณาจารยในการขอตําแหนงวิชาการในกรอบ

เวลาท่ีกําหนด โดยการเนนย้ําในท่ีประชุมตาง ๆ เปนระยะ และใหขอมูลสําหรับการสํารวจท่ีคณะรองขอ สวน

ฝายสนับสนุนก็สงเสริมใหขอชํานาญการในวิชาชีพของตนเอง เรื่องการวางแผนสืบทอดหัวหนาภาควิชานั้นใช

ระบบใหรองหัวหนาภาคข้ึนเปนหัวหนาภาคในสมัยถัดไป 
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หมวดที ่6 ระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการทํางาน 

 ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ดําเนินการออกแบบระบบงานโดยคํานึงถึงสมรรถนะหลักและพันธกิจของ

ภาควิชา ภายใตกรอบวิสัยทัศน และพันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยพิจารณา

จากคุณลักษณะของภาควิชา ท่ีสามารถสรางคุณคาใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ผสมผสานความรู

ความสามารถของภาควิชาฯ ท่ีเปนเอกลักษณและขีดความสามารถของแตละบุคคลในภาควิชา ระบบงานและ

กระบวนการทํางานหลักท่ีสัมพันธกับสมรรถนะหลักและพันธกิจ 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 

รูปท่ี 6.1 กระบวนการจัดการหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

Input 

- หลักสูตร/รายวิชาท่ีไดมาตรฐาน 

- อาจารยผูรับผดิชอบกระบวนวิชา/กลุม 

- อาจารยผูสอน 

- สื่อการสอน 

- web-based resource 

Process 

- กําหนดคุณลักษณะกระบวนวิชา

ตามกรอบ TQF (มคอ 3) 

- ช้ีแจงกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การวัดผลและทบทวนผลสัมฤทธ์ิ 

 

การประเมินกระบวนการ 

- การประเมินตัวช้ีวัด 

- การประเมินกระบวนวิชา (มคอ. 5) 

- การประเมินผูสอน 

นักศึกษามีความรูดานเวชศาสตรฟนฟู 
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รูปท่ี 6.2 กระบวนการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรแพทยประจําบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

Input 

- หลักสูตร/รายวิชาท่ีไดมาตรฐาน 

- อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร/กระบวน

วิชา 

- อาจารยท่ีปรึกษา 

- อาจารยผูสอน 

- สื่อการสอน 

- web-based resource 

 

Process 

- การคัดเลือกแพทยประจําบาน/

แพทยใชทุน 

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

- การจัดการเรียนการสอนตามแผน 

(มคอ. 3/หลักสูตรการฝกอบรม

แพทยประจําบาน) 

- การทําวิจัยเพ่ือสอบวุฒิบัตร 

- การติดตามความกาวหนาของ

งานวิจัย 

- การวัดผลและทบทวนผลสัมฤทธ์ิ 

การประเมินกระบวนการ 

- การประเมินตัวช้ีวัด 

- การประเมินกระบวนวิชา (มคอ. 5) 

การประเมินหลักสตูรป.บัณฑติ/

หลักสตูรการฝกอบรมแพทยประจาํบาน 

- การประเมินผูสอน 

- การประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

- การประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

แพทยเวชศาสตรฟนฟู 

Output 
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รูปท่ี 6.3 กระบวนการจัดการดานการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ประสิทธิผลการทํางาน 

 ภาควิชาไดนํากระบวนการทํางานท่ีออกแบบไวไปปฏิบัติโดยมอบหมายงานไปตามคณะกรรมการและ

คณะทํางานตาง ๆ ภายในภาควิชา โดยไดกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญเอาไวในแตละกระบวนการ

เพ่ือใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน เม่ือนําตัวชี้วัดท่ีสําคัญในดานตาง ๆ มาพิจารณาเพ่ือ

Input 

- คณาจารย/บุคลากรสายสนับสนุน 

- โครงการวิจัย/ทุนวิจัย 

- อาจารยท่ีปรึกษา 

- แพทยประจําบาน/แพทยใชทุน 

- คูความรวมมือ 

Process 

- จัดตั้งกลุมวิจัยตามนโยบายคณะ 

- จัดหาแหลงทุน/ครุภณัฑและขอ

ทุนวิจัย 

- ฝกอบรมดานงานวิจัย 

- ทําวิจัยตามสมรรถนะของนักวิจัย 

- สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจยั 

 

การประเมินกระบวนการ 

- การประเมินตัวช้ีวัด 

ผลงานวิจัยท่ีไดตีพิมพ 

Output 
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แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการออกแบบกระบวนการทํางาน จากนั้นก็วิเคราะหถึงตัวชี้วัดท่ี ไมบรรลุ

วัตถุประสงค โดยพิจารณารวมกับการนําขอมูลจากเสียงของลูกคาท่ีดําเนินการตามหมวดท่ี 3 เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการตาง ๆ โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก ตนทุน ข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีเก่ียวของในแตละกระบวนการจะทบทวนผลลัพธและกระบวนการทํางานใน

เบื้องตน พรอมท้ังปรับปรุงแกไขการดําเนินงานทันที แตถาการปรับปรุงเก่ียวของกับหลายฝายจะนําเขา

พิจารณาในท่ีประชุมภาควิชา เพ่ือขอความเห็นจากท่ีประชุม และจัดทําเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันตอไป 

 ดานความปลอดภัยและการเตรียมความพรอมดานภาวะฉุกเฉิน ทางภาควิชาไดมีการตั้งคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขยายบทบาทเพ่ิมมากข้ึน จากแตเดิมท่ีดูเฉพาะความเสี่ยงดานคลินิก ก็ขยาย

รวมไปถึงความเสี่ยงดานอ่ืนๆ เชน ดานทรัพยากร ดานการศึกษา เปนตน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะมีบทบาทหนึ่งท่ีคอยกํากับดูแลงานบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และ

พัฒนางาน 5 ส 
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หมวดที ่7 ผลลัพธ 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ 

 ก. ผลลัพธดานการเรียนรูและดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 

 ภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิตแพทยเวชศาสตรฟนฟูท่ีจบออกไปปฏิบัติงาน

ตามโรงพยาบาล พบวาอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดังรูปท่ี 7.1 

 รูปท่ี 7.1 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิต แพทยใชทุน/แพทยประจําบานท่ีจบ

จากภาควิชา 

 

 

 

  

 

 

 สําหรับดานงานวิจัยก็มีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน และเม่ือเทียบกับคูเทียบก็พบวาอยูสูงกวาคูเทียบในปลาสุด 

ดังแสดงในรูปท่ี 7.2 และ 7.3 แตอยางไรก็ตามเม่ือเอาผลรวม impact factor หารดวยจํานวนงานวิจัยท้ังหมด

ยังพบวาเปนรองโรงพยาบาลศิริราชอยู (ตารางท่ี OP7) ซ่ึงถือเปนโอกาสพัฒนาท่ีภาควิชาคงตองเนนการตีพิมพ

ในวารสารท่ีมี impact factor  

รูปท่ี 7.2 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล scopus 
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 รูปท่ี 7.3 กราฟเปรียบเทียบผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล scopus ของภาควิชาเวชศาสตร

ฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับสถาบันท่ีเปนคูเทียบในป พ.ศ. 2557-2559 

 

 

 

 

 

 

 

 ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

 แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนท่ีผานการฝกอบรมจากภาควิชาและภาควิชาสงสอบวุฒิบัตร ผานการ

สอบทุกคน ดังตารางท่ี 7.1 

 ตารางท่ี 7.1 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบวุฒิบัตรผานตอจํานวนท่ีรับเขา 

            ปการศึกษา 

จํานวน 
2557 2558 2559 

จํานวนท่ีรับเขา 4 4 4 

จํานวนท่ีสอบวุฒิบัตรผาน 4 4 3* 

 *หมายเหตุ มีแพทยประจําบานลาออก 1 คน ตอนอยูชั้นปท่ี 2 

7.2 ผลลัพทดานการมุงเนนลูกคา 

 ภาควิชามีกระบวนการฟงเสียงของนักศึกษาในทุกกระบวนวิชาท่ีเปดสอน เพ่ือนําไปปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนของปการศึกษาถัดไป พบวาอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดังรูปท่ี 7.4 
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 รูปท่ี 7.4 ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของนักศึกษาตอการจัดการเรียนในกระบวนวิชาท่ีเปดสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

 อาจารยในภาคขอตําแหนงวิชาการตามกรอบเวลาท่ีกําหนด ดังแสดงในตารางท่ี 7.2 และจํานวน

งานวิจัยตอจํานวนอาจารยก็ผานเกณฑท่ีคณะกําหนดเชนกัน ดังแสดงในรูปท่ี 7.3 

 ตารางท่ี 7.2 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงวิชาการ 

            ปการศึกษา 

จํานวน 
2557 2558 2559 

อาจารย 4 2 2*  

ผูชวยศาสตราจารย 2 3 4 

รองศาสตราจารย 1 2 2  

รวม 7 7 8* 

           * มีอาจารยตําแหนง รศ. เกษียณ 1 ตําแหนงในปพ.ศ. 2559 และไดอาจารยใหมมา 1 ทาน 
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 ตารางท่ี 7.3 สัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล scopus ตอ

อาจารยประจํา 

 

 ภาควิชาไดออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการทํางาน และอัตราการลาออกของ

บุคลากร ซ่ึงเปนปจจัยในการประเมินความผูกพันของบุคลากรกับภาควิชาเปนอยางดี โดยแสดงระดับความพึง

พอใจดานตาง ๆ ในรูปท่ี 7.5 และอัตราการลาออกในตารางท่ี 7.4 โดยคะแนนความพึงพอใจท่ีไดอยูในระดับ

ปานกลางถึงมาก ซ่ึงมีขอเสนอแนะของบุคลากรคือ การปรับเปลี่ยนจากพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวไปเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา สวัสดิการดานท่ีพักอาศัย เงินเดือน การเพ่ิมงบประมาณในการไปพัฒนาความรู 

ซ่ึงคงตองนําเสนอคณะตอไป แตอยางไรก็ตามในชวง 3 ปท่ีผานมา ภาควิชาไมมีบุคลากรลาออก 

รูปท่ี 7.5 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2557 2558 2559 

จํานวนผลงานท้ังหมดใน scopus 5 5 7 

สัดสวนจํานวนผลงานตออาจารย 0.7 0.7 1 
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ตารางท่ี 7.4 สัดสวนจํานวนบุคลากรท่ีลาออก 

 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและธรรมาภิบาล 

 ภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอหัวหนาภาควิชาทุกป โดยคะแนนความพึงพอใจ

ท่ีไดอยูในระดับปานกลางถึงมาก ซ่ึงมีขอเสนอแนะของบุคลากรคือ อยากใหมีการประชุมภาควิชาทุกเดือน

เพ่ือท่ีจะไดเสนอปญหาและแนวทางการแกไข ติดตามผลการแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาองคกร ซ่ึงไดมีการแกไข

แลวโดยมีการจัดประชุมภาควิชาทุกเดือน นอกจากนี้การประชุมอ่ืนๆก็มีการกําหนดเวลาไวลวงหนาเปนรายป 

 รูปท่ี 7.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอหัวหนาภาควิชา 

 

 2557 2558 2559 

จํานวนบุคลากรท่ีลาออก 0 0 0 

จํานวนบุคลากรท้ังหมด 48 49 49 
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ตารางสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ปการศึกษา 2559 

 
 

ตัวบงชี ้

 
 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

= บรรลุ 

= ไมบรรลุ 

คะแนน

การ

ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 

1. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร (บัณฑิตศกึษา) ทุก

หลักสูตรท่ีภาควิชารับผิดชอบ 

 

5 

 

2.11 

 

 

2.11 

  

2.11 

1 

2. รอยละของความสมบูรณของการจัดทํา มคอ.3 

ในทุกกระบวนวชิา และทุกหลักสูตรท่ีภาควชิา

ดําเนินการจดัการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 

100 

 

14 

 

 

100 

  

5 

14 

3. รอยละของความสมบูรณของการจัดทํา มคอ.5 

ในทุกกระบวนวชิา และทุกหลักสูตรท่ีภาควชิา

ดําเนินการจดัการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 

100 

 

14 

 

 

100 

  

 

5 14 

4.  ผลการดําเนินงานหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

 

5.0 

 

 

   

 

 

5.1 รอยละการจบการศึกษาตามหลักสูตรของ

นักศกึษาระดับปริญญาโท 

 

≥ 95 

   NA 

 

5.2 รอยละการจบการศึกษาตามหลักสูตรของ

นักศกึษาระดับปริญญาเอกฐานโท 

 

≥ 95 

   NA 

 

5.3 รอยละการจบการศึกษาตามหลักสูตรของ

นักศกึษาระดับปริญญาเอกฐานตรี 

 

≥ 95 

   NA 

 

5.4 รอยละการจบการศึกษาตามหลักสูตรของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 

≥ 95 

5 100  5 

5 

5.5 รอยละการจบการฝกอบรมของแพทยประจาํ

บาน 

 

≥ 95 

   NA 

 

6. คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

การจดัการเรียนการสอนในทุกกระบวนวชิาท่ี

ภาควิชารับผิดชอบ 

 

≥ 4.00 

 

53.46 

 

4.1 

  

4.1 

13 

7.1 คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ

ผูใชบัณฑิต ตอผูสําเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาโท 

 

≥ 4.00 

 

 

   

NA 

 

 

48 
 



7.2 คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ

ผูใชบัณฑิต ตอผูสําเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาเอก 

 

≥ 4.00 

 

 

   

NA 

 

7.3 คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ

ผูใชบัณฑิต ตอแพทยท่ีจบหลักสูตรฝกอบรม

แพทยประจําบาน 

 

≥ 4.00 

 

8.63 

 

4.3 

  

4.3 

2 

8.1 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท่ีไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร 

 

25% 

   NA 

 

8.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกท่ีไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร 

 

50% 

   NA 

 

8.3 ผลงานของแพทยประจําบานท่ีไดรับการ

ตีพิมพ หรือเผยแพร 

 

50% 

   NA 

 

9. รอยละของอาจารยประจําสังกัดภาควิชา ท่ีมี

โครงการวิจัย 

 

80% 

6 85.71  5 

7 

10. จํานวนเงินทุนอุดหนุนการทําวจิยัหรือ

นวัตกรรม ตอจํานวนอาจารยประจําสังกัด

ภาควิชา 

 

> 

150,000 

 

8,400,625 

 

1,200,089 

  

5 

7 

11. จํานวนผลงานวจิัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุม

วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยประจาํสังกัดภาควิชา 

 

>70% 

 

6 

 

85.71 

  

5 

7 

12. จํานวนผลงานวจิัยท่ีตีพิมพในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ ตอจาํนวนอาจารยประจํา 

สังกัดภาควิชา 

 

>70% 

 

9 

 

128.57 

  

5 

7 

13. รอยละของจาํนวนผลงานวจิัยท่ีไดรับการ

อางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus 

 

10% 

 

31 

 

45.58 

  

5 

68 

14. รอยละของอาจารยประจําสังกัดภาควิชาท่ี

ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย 

 

35% 

 

2 

 

28.57 

  

4 

7 

15.1 รอยละของอาจารยประจําสังกัดภาควิชา

ท่ีไดรับเชิญเปนคณะกรรมการและวิทยากร

ภายนอกคณะ 

 

50% 

 

7 

 

100 

  

5 

7 

15.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับ

เชิญเปนคณะกรรมการและวิทยากรภายนอก

คณะ 

 

40% 

 

16 

 

33.33 

  

4 

48 
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16.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีถายทอด

ความรู บริการวชิาการและวิชาชพี 

 

≥ 5 

14   5 

 

16.2 โครงการ/กจิกรรมบูรณาการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอน และ/หรืองานวจิัย 

 

≥ 5 

7   5 

 

17. จํานวนกิจกรรมอนุรักษ พัฒนา ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 

 

≥ 2 

4   5 

 

18. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการ

พัฒนา 

 

35% 

20 41.66  5 

48 

19. การพัฒนาสวนงานสูสถาบันการเรียนรู ขอ 1-5 ดําเนินการขอ  2 

20. ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 1-6 ดําเนินการขอ  1 

21. คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอ

ทีมบริหารภาควชิา 

 

5 

   3.37 

 

คาเฉล่ียคะแนนการประเมิน 4.28 
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