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โครงร่างองค์การ  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

P.1 ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
(1) หลักสูตรและบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพ่ือขยายโอกาศทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยมี “ส านักวิชาสหเวชศาสตร์” 
รับผิดชอบ 4 หลักสูตร เปิดรับนิสิตปีแรก ในปี พ.ศ.2550 เมื่อ มหาวิทยาลัยพะเยา แยกออกมาเป็นเอกเทศ ในวันที่ 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 คณะสหเวชศาสตร์ จึงไดก้่อตั้งขึ้น โดยรับผิดชอบ เพียง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จวบจนปัจจุบัน ในปีการศึกษา 
2561 คณะสหเวชศาสตร์ รับผิดชอบ 2 หลักสูตร คือ กายภาพบ าบัดบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตาม สาขาวิชา (มคอ.1) ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติ สภา
กายภาพบ าบัด/สภาเทคนิคการแพทย์ รับรอง และ สกอ. รับทราบแล้ว ตามล าดับ  
ตาราง P.1-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ปรัชญาคณะ ปรัชญาการศึกษา และสมรรถนะหลัก 

วิสัยทัศน ์  ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ใช้ Outcome 
Based Education (OBE)  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ AUN-QA ภาคภาษาไทย ระดับคณะฯ 
ใช้เกณฑ์ CUPT-QA ติดต่อกันมา 5 ปี คณะฯ จึงเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ผลการสอบความรู้
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของบัณฑิตใหม่ปี 2562 
สอบผ่านมากกว่า ร้อยละ 80  ด้านการวิจัย คณาจารย์ของ
คณะฯ มีผลงานตี พิมพ์ ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล 
SCOPUS ในปี 2560-2561 จ านวน 16 เรื่อง มีความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ  ด้านบริการวิชาการ คณะฯ เป็น “ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง” ของสภาวิชาชีพทั้งสอง ให้บริการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ
แก่อาจารย์แหล่งฝึกและนักวิชาชีพทั้งสองสาขาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง คณะฯ มีบริการสุขภาพชุมชนแบบให้เปล่าตามโครงการ 
“1 คณะ 1 โมเดล” และมี “ศูนย์การเสริมสร้างสุขภาวะทาง
กายและคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ” ที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

“เสริมพลัง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อคุณภาพบัณฑิตที่
เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับและนับถือ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ภายในปี 
พ.ศ. 2566”  

พันธกิจ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมี
งานท า เป็นคนดีของสังคม และเป็นเสาหลักของครอบครัว  2) ท าการวิจัยที่
เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน  3) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้
ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  4) ท านุบ ารุง ศิลปะ 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นสู่สากล  5) บริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

ค่านิยม 
Competence–หลักความรู้ความสามารถ , Freedom–หลักเสรีภาพ , 
Justice–หลักความถูกต้องยุติธรรม, Generosity–หลักความมีน้ าใจ, Team 
Learning and Working–หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม , 
Shared Vision–หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน, Local and Global Spirit–
หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล  

ปรัชญาการศึกษา 
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ตลอดชีวิต  

สมรรถนะหลัก 
เชี่ยวชาญการจัดการศึกษาแบบ Community Engagement” ซ่ึงมีปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญคือค่านิยมร่วมปรัชญาของคณะและปรัชญาการศึกษาของ
คณะโดยบุคลากรทุกคนน าไปปฏิ บัติอ ย่างจริงจั งตามหลักการของ 
Outcome Based Education และตามวงจรคุณภาพของ Deming 
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ผู้บริหารคณะฯ ก ากับติดตามผล ตาม วิสัยทัศน์ ของ คณะฯ เทียบเคียงกับสถาบันผลิตบัณฑิตด้านสหเวชศาสตร์ ใน
เขตภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ตัวชี้วัด คือ  1) คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผลการประเมิน
หลักสูตรตาม AUN-QA และคณะฯ ตาม CUPT-QA  2) การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ อัตรานิสิตพ้นสภาพ ร้อยละของบัณฑิต
ใหม่ที่สอบความรู้ผ่านเพ่ือขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต และ  3) การประเมินควาเป็นเลิศด้านการวิจัย ได้แก่ จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล 
SCOPUS จ านวนผลงานวิจัยต่ออาจารย์ประจ า และผลงานวิจัยที่มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 64 คน ที่มีคุณวุฒิและสมรรถนะ
เหมาะสมกับพันธกิจ ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 48 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 22 คน (46%) และบุคลากรสาย
สนับสนุน 17 คน เป็น นักกายภาพบ าบัด 4 คน นักวิทยาศาสตร์ 5 คน และ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 8 คน ผู้บริหาร 
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 3 คน ผู้ช่วยคณบดี 3 คน ประธานหลักสูตร 2 คน และ หัวหน้าส านักงานคณะฯ 1 คน ทุก
คนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นในการท างานในหน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
(4) สินทรัพย์ คณะฯ มีสินทรัพย์ส าคัญเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ อาคารคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมี 
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการกายภาพบ าบัด คลินิกกายภาพบ าบัดจ าลอง ซึ่งมีขนาดและอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอนของนิสิตในแต่ละชั้นปี นอกจากนี้คณะฯ มีห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ เครื่องท า
แห้งแบบแช่แข็ง เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา 2 เครื่อง เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก 1 เครื่อง ซึ่ง
เพียงพอต่อการวิจัยระดับพ้ืนฐานของคณาาจารย์และนิสิต 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ คณะสหเวชศาสตร์บริหารงานทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ส าหรับ
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการมีกฎระเบียบส าคัญที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 4 ด้าน  
ตาราง P.1-2 กฎระเบียบข้อบังคับที่ถือปฏิบัติ 

ด้าน กฎระเบียบข้อบังคับ  P.1 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(1)  โครงสร้ างองค์การ  คณะฯ มี  คณบดี  ก ากับดูแล  มี 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เสนอแนะงานด้านต่าง ๆ มีรอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และ หัวหน้าส านักงาน
คณะฯ รับผิดชอบ โดยมี คณะกรรมการตามภารกิจต่าง ๆ ดัง
แผนภูมิ P.1-1 

อาชีวอนา
มัยและ
ความ

ปลอดภัย 

- กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมลูฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 
2545  

- พ.ร.บ.เชือ้โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
เกี่ยวกับการจดแจ้งการครอบครองเชือ้โรค 

การรับรอง
หลักสูตร

และสถาบัน 

- ข้อบังคับสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของ
สถาบันต่าง ๆ เพือ่ประโยชน์ในการสมัครเป็น
สมาชิก พ.ศ. 2553  

- ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัดว่าด้วยการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสถาบันต่าง 
ๆ เพือ่ประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชกิ พ.ศ. 
2556 
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มาตรฐาน
การศึกษา 

- กฎกระทรวงว่าด้วยการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561  

- ประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

- ประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 

 
แผนภูมิ P.1-1 โครงสร้างองค์การ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

การเงินและ
พัสด ุ

- พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของคณะฯ มีรายละเอียดดังแสดงใน ตาราง P.1-2 
ตาราง P.1-2 กลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ และความต้องการ/ความคาดหวัง 

ลูกค้าหลัก ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งมอบ ความต้องการและความคาดหวังท่ีส าคัญ ผลลัพธ ์
1. นิสิตระดับปริญญาตร ีทั้ง 2 

สาขาวิชา  
- ทักษะและความรูท้ี่ได้จากหลักสูตร  

- กิจกรรมพัฒนานิสิตนอกหลกัสูตร 

- มีความรู/้ทกัษะด้านวิชาการและวชิาชีพ 

- จบการศกึษาตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- ได้งานท าหลังส าเร็จการศกึษาภายใน 1 ปี 

แผนภูม ิ7.1-1, แผนภูมิ 7.1-
5, แผนภมูิ 7.1-2, แผนภูมิ 
7.2-1 

2. ผู้ให้ทุนวจิัย  - ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพ - ได้ใช้ผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพสูง  

- ได้ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์  

แผนภูม ิ7.1-4 
แผนภูม ิ7.3-1 

3. ผู้รับบริการด้านพัฒนาทกัษะ
วิชาชีพ 

- ความรูแ้ละทกัษะวิชาชีพ - ได้รับคะแนนการศึกษาตอ่เนื่อง 

- ได้รับความรูแ้ละทักษะวิชาชีพที่ทนัสมัย  

 

4. ผู้รับบริการด้านสุขภาพ - การตรวจสขุภาพ/โรค/ความผิดปกติ โดยวธิีการทาง
เทคนิคการแพทย์หรือกายภาพบ าบัด 

- ความรูก้ารวินิจฉัยและบ าบัดรกัษาทักษะ การฟื้นฟู
สุขภาพและป้องกนัโรค 

- ได้รับบริการที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- น าความรู้และทกัษะที่ได้ไปใช้ เพือ่คุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  คู่ความร่วมมือ ได้แก่  1) คณะวิชาที่สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
2) สภาวิชาชีพทั้ง 2 ให้การรับรองหลักสูตรและสถาบันตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถและเกณฑ์มาตรฐานการ
ฝึกงาน  3) แหล่งฝึกงาน/อาจารย์แหล่งฝึก ให้ประสบการณ์และทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงกับนิสิต  4) สถาบันร่วม
วิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  5) รพ.สต. และ อสม. ใน จ.พะเยา ให้ปัญหาสุขภาพชุมชน เพ่ือบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เข้าด้วยกัน  ผู้ส่งมอบ คือ บริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการ ตรงเวลา และมีบริการหลังการขายที่ดี โดยหน่วยการเงินและพัสดุ และบุคลากรผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ร่วมกันรับผิดชอบประสานงานกับบริษัท 
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ตาราง P.1-3 ความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

ความสัมพันธ ์ ความต้องการและความคาดหวังท่ีส าคัญ ผลลัพธ ์

กา
รเร

ยีน
กา

รส
อน

 

ผู้ปกครอง จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาและ 
ส่งมอบบุตรหลานให้มาศึกษาใน
คณะฯ 

- บุตรหลานมีความรู้ / ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย / คุณธรรม / จริยธรรม 

- บุตรหลานส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรและมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

- แผนภูมิ 7.1-1-3 

- แผนภูมิ 7.1-5,  

- แผนภูมิ 7.2-2 
บัณฑิต / 
ศิษย์เก่า 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่าง 
ศิษย์เก่าและคณะฯ 

- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิชาชีพ / วิชาการ 

- ค าปรึกษา / ค าแนะน า / แก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

- ตาราง 7.2-1 
 

ผู้ใช้บัณฑิต รับบัณฑิตเข้าท างาน  - บัณฑิตใหม่มีความรู้ / ทักษะวิชาชีพพร้อมปฏิบัติงาน 

- บัณฑิตใหม่มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาได้ ท างานเป็นทีมได้  

- บัณฑิตมีคุณธรรม / จริยธรรมและปฎิบัติตามกฎหมาย 

- แผนภูมิ 7.1-3 

กา
รว

จิัย
 ผู้ให้ทุนวิจัย พิจารณาข้อเสนอเพื่อขอรับทุน

สนับสนุน/ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
-  ข้อเสนอ/ผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพสูง และน าไปใช้ประโยชน์  

บร
ิกา

รว
ิชา

กา
ร 

ชุมชน - รับบริการสุขภาพ 

- แหล่งฝึกทักษะวิชาชีพ/แหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- เป็นผู้ใช้ผลงานวิจัย 

- ชุมชนได้รับบริการสุขภาพ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสุขภาพตนเอง 

- ชุมชนได้เผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชนให้นิสิตและอาจารย์  

- ชุมชนได้ใช้ผลงานวิจัยของคณะฯ ต่อยอด / สร้างคุณค่าเพิ่ม  

 

P.2 ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน คณะฯ เป็นหนึ่งใน 16 สถาบันที่ผลิตบัณฑิตด้านสหเวชศาสตร์ และเป็น 1 ใน 4 ของสถาบันใน
ภาคเหนือของไทย ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แต่ยังไม่มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ดังนั้น ตัวบ่งชี้เทียบ ได้แก่  1) 
คุณภาพของอาจารย์  2) การวิจัย  3) คุณภาพของผู้เรียน  4) คุณภาพของบัณฑิต จึงใช้การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีแทน 
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ิมโอกาสให้กับคณะฯ ทั้งด้านการ
ผลิตบัณฑิต และการบริการสุขภาพ คณะฯ จึงปรับการเรียนการสอนให้มุ่งบริการสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ 
คณะฯ ยังจัดอบรมและ/หรือส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีและทักษะการสอนที่ทันสมัย และจัดหาสถานที่/
เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในปีแรกของการใช้เกณฑ์ EdPEx มีข้อมูลค่อนข้างจ ากัด ดังตาราง P.2-1  
ตาราง P.2-1 ตัวชี้วัดตามพันธกิจ แหล่งที่มาของข้อมูลและข้อจ ากัดในการได้มาของข้อมูล 

ข้อมูล ตัวช้ีวัด แหล่งท่ีมาข้อมูล ข้อจ ากัดการหาข้อมูล 

ด้านการจัด
การศึกษาระดับ
สากล 

- ร้อยละบัณฑิตทีส่อบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรก 

- ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- สถาบันคู่เทียบ / สภาวิชาชพี - ตัวชี้วัดมฐีานคดิต่างกนั 

- บางสภาวิชาชีพยังไม่เปิดเผยขอ้มูลของ
แต่ละสถาบันอย่างเปน็ทางการ 

ด้านวิจัย - จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติตอ่จ านวนอาจารย์ 

- จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง (citation) 

- จ านวนผลงานวิจัยทีม่ีผู้น าไปใช้ประโยชน ์

- ฐานขอ้มูล SCOPUS 

- สถาบันคู่เทียบ 
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ข้อมูล ตัวช้ีวัด แหล่งท่ีมาข้อมูล ข้อจ ากัดการหาข้อมูล 

- เงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
ด้านบริการ
วิชาการ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

- จ านวนครั้งของการจัดประชมุวิชาการ 

- จ านวนของคู่ความร่วมมือด้านบรกิารวิชาการ 

- ฐานขอ้มูลงานสารสนเทศคณะฯ 

- สถาบันคู่เทียบ 

- รายละเอียดข้อมูลแตกต่างกัน 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 การท าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เริ่มจาก  1) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน  2) ผู้บริหารคณะฯ 
ชี้แจงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและร่างแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เสนอให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสัมมนา
ใหญ่ประจ าปี  3) ผู้บริหารจัดท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และระบุผู้บริหารที่รับผิดชอบ  4) 
น าเสนอแผนฯ ต่อ คณะกรรมการประจ าคณะ (กค.) และมหาวิทยาลัย ตามล าดับ และถ่ายทอดแผนฯ สู่บุคลากรในกิจกรรม 
“ผู้บริหารพบบุคลากร”  5) ผู้รับผิดชอบติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  6) ท าการวิเคราะห์ผล และทบทวนแผนฯ ทุก 
3 เดือน โดย กค.  7) สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน  8) ปรับปรุงและพัฒนาการท างานในปีต่อไป ตามวงจร PDCA 
โดยสรุปเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะ จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (ตาราง P.2-2) 
ตาราง P.2-2 ความท้าทายและได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของคณะสหเวชศาสตร์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
1. ประชากรลดลง ท าให้มีผู้เข้าศึกษาระดับอดุมศึกษาลดลง 
2. งบประมาณมหาวทิยาลัยที่จ ากัดมีไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการ 
3. มีการเปิดหลักสตูรที่คล้ายกันในมหาวทิยาลยัอื่น ๆ ในเขตภาคเหนอื 
4. การเพิ่มคุณวฒุิของบุคลลากรสายวิชาการให้มีจ านวนมากขึน้ 
5. เพิ่มศักยภาพในการตีพิพม์ผลงานวิชาการและผลักดนัให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการที่สูงขึน้ 
6. การสร้างเครือขา่ยทางวิชาการและความรว่มมือในระดับสากล 

1. หลักสูตรมีคุณภาพและได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
2. บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีความสามารถและศักยภาพในการวิจัยสูง  
3. มีการให้บริการวิชาการ การตรวจสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
4. หลักสูตรวิชาชีพสุขภาพของคณะฯ เป็นทีน่ยิม เพราะมีโอกาสได้งานสูง 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ ปีการศึกษา 2561-2562: ด าเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่  1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็น
ผู้น าทางด้านวิชาการ  3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ  4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน  5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ  6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได้  และปรับปรุงระบบการท างาน โดยอาศัยวงจร PDCA เพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการอย่างสมบูรณ์รอบด้าน และมีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล ครอบคลุมทุกพันธกิจ  
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หมวด 7 ผลลัพธ์  

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
7.1 ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการตอบสนองลูกค้ากลุ่มอ่ืน   ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ค านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทั้ง 2 หลักสูตร ในปี 2559-
2560 มีแนวโน้มสูงขึ้น (แผนภูมิ 7.1-3) ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพในช่วงปี 2555-2561 มีแนวโน้มดีขึ้น (แผนภูมิ 7.1-1) 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาในช่วงปี 2557-2560 เฉลี่ยรวมทุกสาขามากกว่า 80% (แผนภูมิ 
7.1-2)  การวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับสากลเพ่ิมขึ้น  การบริการวิชาการ มีบูรณาการ
ความรู้ของ 2 สาขาวิชา เพ่ือบริการชุมชน มีโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน ซึ่งผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดัง
แสดงใน แผนภูมิ 7.1-1 – 7.1-4 
 

    
 
 

    
 

 
7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
7.1 ข(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557-2561 คณะฯ มี
หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ได้คะแนนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 8 ตัวบ่งชี้ ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของทั้ง 2 หลักสูตรปีการศึกษา 2550-2557 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและ drop out rate ของนิสิตมี
แนวโน้มลดต่ าลง (แผนภูมิ 7.1-5 และ 7.2-1) คณะฯ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน กิจกรรมเสริมทักษะการ
ใช้ชีวิต การสร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นการท าวิจัย และมีการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัยเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ คณะฯ มีทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ ช่วยให้อาจารย์มีงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น ด้านการบริการวิชาการแก่นักวิชาชีพผ่าน

แผนภูมิ 7.1-1 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านขึ้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบ าบัดปี พ.ศ. 2555-2561 

แผนภูมิ 7.1.-4 ผลงานวจิัยตีพิมพ์ในระดับสากลในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ใน
ปี พ.ศ. 2557-2561 

แผนภูมิ 7.1.-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทั้ง 2 หลักสูตร ในปี พ.ศ. 
2559-2560 

แผนภูมิ 7.1-2 แสดงภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีในระยะ 1 ปี 

หลังส าเร็จการศกึษา ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 
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การจัดประชุมวิชาการ มีคะแนนการประเมินกิจกรรมเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37 (โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์
ประจ าปี ม.พะเยา)   

 
แผนภูมิ 7.1-5 Success Rate นิสิตหลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) และ กภ.บ. ตั้งแต่ รุ่นที่ 1-8 

7.1 ข(2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน คณะสหเวชศาสตร์ มีกิจกรรมให้ความรู้การก าจัดขยะติดเชื้อและการ
ป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน ก่อนการเข้าเรียนหรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการแก่นิสิตทุกคน นอกจากนี้ยังมี
การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ก่อนเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 และก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 
7.1 ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการของคู่ความร่วมมือและห่วงโซ่อุปทาน ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ได้ปรับปรุง การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้สอน อย่างสม่ าเสมอ แต่ยังไม่มีระบบใน
การทวนสอบการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการและการบริหารจัดการ  
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
7.2 ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
7.2 ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน คณะฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและนิสิตใน 2 ประเด็น
คือ  1) ประสิทธิภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอน และ  2) การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(แผนภูมิ 7.2-1) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสุขภาพนั้น คณะฯ ยังไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะด าเนินการในอนาคต เพ่ือเพ่ิมมีประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

 
แผนภูมิ 7.2-1 ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสดุท้ายและบัณฑิตใหมต่อ่ประสิทธิภาพการด าเนินการของหลักสตูร 

และสิ่งอ านวยความสะดวก (คะแนนเต็ม 5) 
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7.2 ก(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน คณะฯ ประเมินความผูกพันของผู้เรียนจากร้อยละการลาออกของนิสิต
ชั้นปีที่ 1 และภาพรวมของนิสิตทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 ดังแสดงในแผนภูมิ 7.2-2 
 

 
แผนภูมิ 7.2-2 Dropout Rate ของนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) และนิสิตหลักสูตร กภ.บ. ตั้งแต่ รุ่นที่ 1-8 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3 ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3 ก(1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร คณะฯ มีอาจารย์ที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตส่าขาวิชาที่คณะเปิดสอนเป็นสาขาขาดแคลน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คณะฯ จึง
ยังมีอัตราว่างต าแหน่งอาจารย์ นอกจากนีค้ณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีแผนการลา
ศึกษาต่อส าหรับคณาจารย์ กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีงบประมาณให้
อาจารย์ ไปฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ และประชุมทางวิชาการ/วิชาชีพ ทุกปี ด้านผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่ออาจารย์ประจ าในปีพ.ศ. 2560-2561 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS จ านวน 16 เรื่อง (จ านวนผลงานต่ออาจารย์ประจ า เท่ากับ 0.45: 1) และจ านวนการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า
พบว่าคณะฯ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติเป็นจ านวน 5, 7, 9 ผลงานและมีการอ้างถึงจ านวน 18, 
12, 6 ครั้ง ตามล าดับ (แผนภูมิ 7.3-1 และ ตาราง 7.3-1) 
 

 
 
 

แผนภูมิ 7.3-1 เปรียบเทียบร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ (ไม่นับชื่อซ้ า) ของอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
และสาขาวิชากายภาพบ าบัด ปี 2556 – 2560 

ตาราง 7.3-1 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ และจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

 2559 2560 2561 

% ของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒริะดับปริญญาเอก 24.0 26.0 27.1 

% ของอาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย 47% 50% 37% 

% ของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 6% 13% 21% 

% บุคลากรสายสนับสนุนที่เขา้สู่ต าแหน่งท่ี

สูงขึ้น 

0 0 0 
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7.3 ก(2) บรรยากาศการท างาน คณะฯ มีการจัดระบบเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและดูแลสวัสดิการให้กับ
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ได้แก่  1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น ที่จอดรถและห้องท างานของอาจารย์  2) 
ด้านสุขภาพ เช่น การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  3) ด้านความปลอดภัย เช่น ร.ป.ภ. กล้องวงจรปิด ถังดับเพลิงระบบจัดการขยะ
ติดเชื้อ และ emergency shower  4) ด้านสวัสดิการอื่น ๆ เช่น โรงอาหารและร้านสะดวกซ้ือ  
7.3 ก(3) ความผูกพันของบุคลากร คณะฯ มีรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ประจ าปี มีเงินรางวัลให้กับผู้ที่สามารถ
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น มีการท าบุญวันสถาปนาคณะ มีกีฬาสีระหว่างนิสิตและบุคลากร มีการสัมมนาใหญ่
ประจ าปี มีงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ มีงานรดน้ าด าหัววันสงกราณต์ แต่ยังขาดการวัดผลความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การที่
เป็นรูปธรรม ซึ่งทางคณะฯ จะได้หาวิธีการวัดผลที่เหมาะสมต่อไป 
7.3 ก(4) การพัฒนาบุคลากร อาจารย์ นักกายภาพบ าบัด นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณพัฒนาตนเองในการไป ประชุม อบรม สัมมนา น าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพตามสายงานที่เกี่ยวข้อง คนละ 10,000 บาท อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ โดยเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายบริหาร วิชาการและสนับสนุน เท่ากับ 100% ตั้งแต่ปี 2558-2560 ได้รับงบประมาณรวม 600,000 , 
604,300 และ 700,000 บาท ตามล าดับ 
ตาราง 7.4-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ตัวช้ีวัด และการก ากับ 
                การบริหารงาน 
 2559 2560 2561 
ร้อยละผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ (เป้าหมาย ≥80%) 100 96.15 96.15 
ร้อยละของตัวชี้วัดที่ด าเนินการส าเรจ็ตามแผน (เป้าหมาย ≥80%) 94.40 91.40 95.71 

ตาราง 7.4-2 การก ากับดูแลการด าเนินงานท่ีส าคัญจากองค์กรภายนอก 

องค์กรก ากับดูแล การก ากับดูแล 
ผลการตรวจประเมิน 

2558 2559 2560 2561 

กา
รศ

กึษ
า 

สกอ. มาตรฐานหลกัสูตร     
สภาวิชาชีพ/
กรรมการ
วิชาชีพ 

มาตรฐานหลกัสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
วิชาชีพ/กรรมการวิชาชีพ 

    

วิจ
ัย 

พรบ.เชื้อโรค
และพิษจาก

สัตว ์

การผลิต ครอบครอง จ าหน่าย 
น าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านเชื้อ
โรคและพิษจากสตัว์ ตาม
หลักเกณฑ์ของ พรบ.เชื้อโรค
และพิษจากสัตว ์

    

บร
ิกา

รว
ิชา

กา
ร สภาวิชาชีพ/

กรรมการ
วิชาชีพ 

รูปแบบการจัดกจิกรรม และ
การให้คะแนนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

    

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับ
ดูแล 
7.4 ก ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับ
ดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
7.4 ก(1) การน าองค์การ ผู้บริหารสื่อสาร
วิสัยทัศน์และค่านิยมให้บุคลากรทราบในหลาย
ช่องทางมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเป็นประจ าทุกปี ในวัน
ผู้บริหารพบบุคลากร มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารรายบุคคล ซึ่งตัวบ่งชี้ผล
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (กค.) คือ ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อ กค. ปี 2558-2561 อยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ 
4.04, 4.74, 3.77 และ 4.00 ตามล าดับ 
7.4 ก(2) การก ากับดูแล คณะฯ ก ากับดูแลการ

บริหารงานโดยคณบดีและผู้บริหาร ตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในทุกพันธกิจโดย

ใช้ระบบ OMS รายไตรมาสซึ่งผลการด าเนินงาน  
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ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559-2561 เป็นไปตามเป้าหมาย ≥80% (ตาราง 7.4-1) นอกจากนี้คณะฯ ได้รับการตรวจสอบ
ทางการเงินจากผู้ตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี 2560 พบว่าคณะฯ ด าเนินการด้านการเงินและเป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขัอบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ไม่พบว่าคณะมีการด าเนินงานโดยทุจริต อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินการที่ส าคัญของคณะฯ ได้รับการก ากับดูแลจากองค์กรภายนอกอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการด าเนินการตาม
มาตรฐานและข้อก าหนดที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ (ตาราง 7.4-2) 
7.4 ก(3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน คณะฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กร (ข้อ 5) อย่างเคร่งครัด จึงไม่พบประเด็นการกระท าผิดหรือขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ขององค์กรภายนอกที่ท าหน้าที่ดูแลก าหนดขึ้น ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหาร  
7.4 ก(4) จริยธรรม คณะฯ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งด าเนินการโดย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งได้มีการออกประกาศ คณะฯ เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
มีการขับเคลื่อนการบริหารและด าเนินการต่าง ๆ ทั้งหมดให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างเคร่งครัด 
7.4 ก (5) สังคม คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการชุมชนด้านสุขภาพในพ้ืนที่ จ.พะเยา เช่น โครงการบริการตรวจสุขภาพ
เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ค่ายสหเวชฯ อาสาพัฒนาชุมชุน กายภาพบ าบัดสัมผัสชุมชน และการให้บริการการศึกษา
ต่อเนื่องทางกายภาพบ าบัดและทางเทคนิคการแพทย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปี  
7.4 ข ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คณะฯ ติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยติดตาม
ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานทุก 3 เดือน และติดตามผลส าเร็จเมื่อสิ้นแผน โดยการรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5 ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5 ก(1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน คณะฯ ได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินงานจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ดังแสดงในตาราง 7.5-1 
7.5 ก(2). ผลการด าเนินการด้านตลาด ผลการด าเนินการด้านการรับเข้านักศึกษา พบว่าอัตราการแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระบบ Quota มีอัตราการแข่งขันสูงกว่าในระบบ Admission ดังแสดงในแผนภูมิ 7.5-2 
ตาราง 7.5-1 รายได้จากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ของ คณะสหเวชศาสตร ์  

ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 2559 2560 2561 

 งบประมาณแผ่นดิน 2,305,000 1,929,615 5,472,047 

งบประมาณเงินรายได้: ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,850,100 2,413,880 3,729,850 

งบผลิตแพทย์เพิ่ม 212,961.54 217,234.15 251,596.15 
งบประมาณรายได้: เงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 

1,472,350 2,668,850 1,410,000 

ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ใช้ผลักดัน
ยุทธศาสตร์เทียบกับงบประมาณเงินรายได้
ทั้งหมด 

28.33 40.36 26.63 

 
 

แผนภูมิ 7.5-2 อัตราการแข่งขันเพือ่เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ของ 
คณะสหเวชศาสตร ์
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 ก การจัดท าแผนปฏิบัติการและการน าไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 ก(1) ผู้บริหารจัดท าแผนปฏิบัติการและน าแผนฯ สู่การปฏิบัติ ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยมี
ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการที่ส าคัญดังนี้  1) ผู้บริหารของคณะจัดท าแผนกลยุทธ์แล้วน าเสนอให้กับบุคลากรภายในคณะ
ได้ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมทั้งมีการน าเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  2) ผู้บริหารจัดประชุมเพ่ือสรุปภาพรวมของโครงการและกิจกรรมภายในคณะฯ และมอบหมายให้
ผู้บริหารของแต่ละระดับจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อโครงการ 
ก าหนดจ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  3) งานนโยบายและแผนรวบรวมแผนปฏิบัติการจากทุก
ภาคส่วน จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือน าเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา แผนปฏิบัติการประจ าปีมี
ความสอดคล้องกับแผนระยะยาว 2561-2564 ส าหรับแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามพันธกิจของคณะที่ส าคัญ
แสดงใน ตารางที ่2.2-1 
2.2 ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกระบวนการที่
ส าคัญ  1) การประชุมชี้แจงในคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ พร้อมกับมีการก ากับติดตามความส าเร็จของโครงการ
กิจกรรมผ่านที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ  2) สื่อสารโดยตรงกับบุคลากรทุกภาคส่วนจากกิจกรรม “ผู้บริหารพบ
บุคลากร”  3) เผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนทราบในการประชุมของหลักสูตร/หน่วยงาน  4) การประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์  
2.2 ก(3) การจัดสรรทรัพยากร คณะสหเวชศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา 2 ทาง คือ 
งบประมาณเงินรายได้โดยได้รับการจัดสรรในจ านวนร้อยละ 12 จากยอดเงินประมาณการจากการลงทะเบียนของนิสิตตลอด
ปีการศึกษา และงบประมาณแผ่นดินในส่วนของการบริหารจัดการด้านสารเคมี พัสดุ และการฝึกงานของนิสิตของทั้ง 2 
หลักสูตร ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัย ส าหรับงบประมาณในส่วนของงบรายได้ของคณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ  1) งบส่วนกลางของคณะฯ เป็นการจัดสรรให้กับการบริหารจัดการภายใน เช่น ค่าใช้สอยต่าง ๆ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ งบ
พัฒนาบุคลากรของคณะ ทุนอุดหนุนการวิจัยและการน าเสนอผลงาน และค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นต้น  2) งบประมาณ
ส าหรับจัดโครงการต่าง ๆ จัดสรรให้ตามพันธกิจของคณะฯ ประกอบด้วย  ก.) โครงการหรือกิจกรรมด้านการเรียนการสอน
และพัฒนานิสิต  ข.) โครงการด้านการวิจัย  ค.) โครงการด้านบริการวิชาการ  ง.) โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  จ.) โครงการด้านการบริหาร  ฉ.) โครงการด้านอนุรักษพ์ลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
2.2 ก(4) แผนด้านบุคลากร มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
คณะฯ ดังนี้  1) แผนอัตราก าลังพิจารณาตามเกณฑ์ภาระงานสอนและงานวิจัย ตาม FTES เพ่ือจัดสรรอัตราตามความ
เหมาะสมของภาระงาน โดยมีการก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของต าแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน  2) แผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เนื่องจากคณะฯ เพ่ิงก่อตั้งได้ไม่นาน ในช่วงแรกมีการรับบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทเป็นจ านวน
มาก คณะฯ จึงก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการทุกคน ต้องพัฒนาคุณวุฒิถึงระดับปริญญาเอก โดยเรียงตามล าดับก่อนหลังการ
เข้าท างาน และพิจารณาจากจ านวน FTES ที่เหมาะสม  3) แผนการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่ง
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ก าหนดอย่างชัดเจนว่า บุคคลใดจะเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในช่วงใด แต่ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุนยังไม่
มีเกณฑ์จากมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามได้มีการเตรียมความพร้อมให้สายสนับสนุนจัดท างานวิจัยจากงานประจ า เพ่ือใช้
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต  
2.2 ก(5) ตัววัดผลการด าเนินการ ผู้บริหารระดับสูงก าตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการที่ใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผล

ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 จ านวน 62 ตัวบ่งชี้ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ 6 ด้านของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์และ

คัดเลือกเฉพาะทีส่ะท้อนผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ โดยมีการ

ติดตามผลการด าเนินงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะฯ ในทุก ๆ เดือน มีการรายงานผลการด าเนินงานและ

ความส าเร็จของตัวชี้วัด เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

2.2 ก(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ ผู้บริหารก าหนดให้มีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ

การ โดยใช้ข้อมูลและแนวทางการก าหนดค่าคาดการณ์จาก  1) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  2) ความท้าทาย ความได้เปรียบ 

โอกาสเชิงกลยุทธ์  3) สมรรถนะหลักของคณะฯ ในกรณีที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

วิเคราะห์หาสาเหตุแล้วน าไปหารือในกลุ่มผู้บริหาร เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไข แล้วมอบหมายให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 

หลังจากนั้นประเมินผลเพื่อพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ข การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ คณะฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานภายในทุก ๆ ไตรมาส ในกรณีที่มีสถานการณ์
หรือมีเหตุผลจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการใหม่ โดยการปรับลดหรือเพ่ิมโครงการ ผู้บริหารวางแนวทางกระบวนการ
ปรับแผนเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้  1) น าเสนอสถานการณ์ที่จ าเป็นในที่ประชุมคณะกรรมบริหารประจ าคณะฯ โดยที่ประชุมจะ
วิเคราะห์สถานการณ์และร่วมกันหาวิธีแก้ไข  2) มอบหมายให้มีผู้จัดท าแผนการแก้ไขสถานการณ์  3) ประชุมผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ  4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามความจ าเป็น  5) น าแผนปฏิบัติการที่ปรับเปลี่ยน
ไปด าเนินการและสื่อสารไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  6) ผู้บริหารติดตามประเมินผลและรายงานต่อที่ประชุม กค. หาก
สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ผู้บริหารจะด าเนินการแก้ไข ตามขั้นตอนหรือตามล าดับใหม่ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ ทั้งนี้ในกรณีที่มี
สถานการณ์เร่งด่วนพิเศษ ในขั้นตอนที่ 1 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ทาง LINE ทางระบบ e-
office หรือประชุมเฉพาะกิจเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนไดท้ันที 
 



13 
 

 

ตารางท่ี 2.2-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 

เลขท่ี ชื่อโครงการ 
สนับสนุน 

เกณฑ์ AUN 
สนับสนุน 

วงล้อกลยุทธ์ด้าน 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ(บาท) 

จ านวนตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

โครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต 

1 โครงการมอบเสือ้กาวน์ ก้าวสู่วชิาชีพ AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 20,000 3 
2 โครงการขับเคลือ่นกลยุทธ์แทรกซึม-ซึมซับ-ปรับปรุง AUN 8 หลักสูตร/การสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 15,000 3 
3 โครงการรวมพลัง UP Games AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 30,000 3 
4 โครงการสหเวช มพ. ร่วมกฬีาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสมัพันธ ์ AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 50,000 5 
5 โครงการสานสายใยสหพันธ์นิสิตนักศกึษากายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 50,000 2 
6 โครงการ KM for Strong Teacher AUN 6 อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 30,000 3 

7 โครงการเลอืดน้ าเงนิคืนถิน่ AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 40,000 1 

8 โครงการปัจฉมินเิทศและแนะแนวอาชีพวา่ที่บัณฑิต AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 15,000 3 
9 โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชมุชน AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 50,000 2 
10 โครงการIQA หลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) ประจ าปีการศึกษา 2560 AUN 10 หลักสูตร/การสอน หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคฯ 70,000 1 
11 โครงการIQA หลักสูตรกายภาพบ าบัด ประจ าปีการศกึษา 2560  AUN 10 หลักสูตร/การสอน หัวหน้าสาขาวิชากายภาพฯ 70,000 1 
12 โครงการเพาะกล้าใหม ่สานสายใยสหเวช AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 10,000 2 
13 โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่และพบผู้ปกครอง AUN 8 หลักสูตร/การสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 15,000 2 
14 โครงการ KM กิจการนิสิต AAR & How to PDCA AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 30,000 3 
15 โครงการสหเวชเตมิสีสันในวัน Freshmen Day & Night AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 15,000 2 

รวมโครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานสิิต 510,000 36 

โครงการด้านการวิจยัและบริการวิชาการ   

1 โครงการขับเคลือ่นผลงานวชิาการของอาจารย์ตามกลยุทธ์ตองหนึ่ง AUN 6 การวจิัย/วัตกรรม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 
30,000 3 

2 โครงการบ่มเพาะนิสิตกายภาพบ าบัดที่มีหวัใจความเป็นมนุษย์ AUN 11 การบรกิารชาการ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพฯ 30,000 6 
3 โครงการบ่มเพาะนิสิตเทคนิคการแพทย์ทีม่หัีวใจความเป็นมนุษย์ AUN 11 การบรกิารชาการ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคฯ 30,000 3 

รวมโครงการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 60,000 12 

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ด้านการบริหาร และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม   

1 โครงการจุม้อก มว่นใจ๋ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง AUN6-7 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 15,000 4 
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เลขท่ี ชื่อโครงการ 
สนับสนุน 

เกณฑ์ AUN 
สนับสนุน 

วงล้อกลยุทธ์ด้าน 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ(บาท) 

จ านวนตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

โครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต 
2 โครงการไหว้คร-ูบายศรีสู่ขวัญ-ขันโตก AUN 8 นิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 20,000 3 
3 โครงการท าบุญฉลองวนัคล้ายวันสถาปนาคณะ AUN6-7 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 15,000 4 
4 โครงการสัมมนาใหญ่ประจ าปีคณะสหเวชศาสตร ์ AUN6-7 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 20,000 4 
5 โครงการคณบดีพบบุคลากรและนิสิต AUN 10 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 20,000 3 
6 โครงการIQA ระดับคณะ ประจ าปีการศกึษา 2560 AUN 10 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 70,000 1 
7 โครงการสหเวชรกัษ์โลก รกัษ์สิ่งแวดล้อม AUN 10 สายสนับสนุน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 30,000 3 

รวมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ด้านการบริหาร และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 190,000 22 

 



15 
 

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์การ 
4.1 ก การวัดผลการด าเนินการ 
4.1 ก(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์ (กค.) ทบทวนตัวชี้วัดในแต่ละปี โดยประชุมตกลง
ร่วมกันคัดเลือกตัวชี้วัดส าคัญที่มีส่วนผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยตัวชี้วัด
ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารร่วมรับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น ในฐานะ KPI 
Owner และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ รอบเวลาจัดเก็บข้อมูล และการ
รายงานผล สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล Data Owner จากนั้นผู้บริหารที่รับผิดชอบตัวชี้วัดติดตามผล
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ผ่านระบบ e-office เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และรวบรวมตัวชี้วัดที่
ก าหนดรวมทั้งรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อแจ้งสถานะของการบรรลุตัวชี้วัดในผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารคณะร่วมกันพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนด าเนินการต่าง ๆ โดยงาน
นโยบายและแผนฯ จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะฯ ทุกไตรมาส เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดงาน 
และขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้สมบูรณ์ในทุกด้าน  
 ระบบสารสนเทศส าหรับติดตามข้อมูลภายในคณะฯ ได้แก่  1. ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
(reg.up) เพ่ือติดตามข้อมูลด้านการเรียนของนิสิต รวมทั้งประเมินออนไลน์  2. ระบบ e-office เพ่ือสื่อสารข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ภายในคณะ  3. ระบบประเมินออนไลน์ เพ่ือประเมินผู้สอน ประเมินรายวิชา และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา  4. 
ระบบ e-portfolio เพ่ือเก็บข้อมูลนิสิตรายบุคคล  5. ระบบประเมินผลงานของบุคลากร เพ่ือจัดเก็บข้อมูลส าหรับ
ประเมินผลการท างานของบุคลากร โดยมีรองคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ ตารางที่ 4.1-1 
 การจัดการด้านความปลอดภัยของระบบ มีการส ารองข้อมูลเพ่ือป้องกันข้อมูลเกิดความเสียหาย และหากมี
การขัดข้องด้านการสื่อสารจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้หมด มีการตรวจสอบเว็บไซด์ของคณะฯ ในทุกเมนูย่อย ทุกเดือน 
เพ่ือลดข้อผิดพลาดด้านข้อมูล มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการใช้งานของ
ผู้ใช้งานผ่านกลไกและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประชุมกลุ่มย่อย รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร จัดระบบให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และส่ งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสารสนเทศกับมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ
ของคณะได้เป็นอย่างดี  
  



16 
 

 

ตารางท่ี 4.1-1 ระบบสารสนเทศส าหรับการติดตามผลการด าเนินงาน 
ระบบ สนับสนุนภารกิจ ข้อมูล/สารสนเทศ ผู้ใช้งาน 

ฐานข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยพะเยา REG.UP 

การจัดการศึกษา ด้านนิสิต, ด้านหลักสูตร, ด้านประเมินการเรียนการสอน , 
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต, ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้บริหารและประธานหลักสูตร  
งานบริการการศึกษา 

ระบบบริหารงานวิจัย UPRM วิจัย ด้านงานวิจัย อาจารย์ งานบริหารงานวิจัยฯ 
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยคณะ 
ระบบ e-office การบริหาร การก ากับติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ

โครงสร้างทางกายภาพและสารสนเทศ 
ผู้บริหารและบุคลากร 

ระบบประเมินออนไลน์ การจัดการศึกษา ประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประเมินห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอน  

นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ 

ระบบ e-portfolio การจัดการศึกษา ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลส่วนตัว ของนิสิต นิสิตคณะสหเวชศาสตร์  อาจาร ย์ที่
ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ร ะ บบ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ข อ ง
บุคลากร 

การบริหาร เพื่อจัดเก็บข้อมูลส าหรับประเมินผลการท างานของบุคลากร อาจารย์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ระบบสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงภายนอก 
เว็บไซต์ของ สอท. 
(http://www.aupt.or.th) 

การบริหาร ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา  
งานบริการการศึกษาฯ 

ฐานข้อมูลตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
(SCOPUS) 

งานวิจัย ข้อมูลการเทียบเคียงอันดับสถาบันระดับสากล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ  

4.1 ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหนึ่งใน  16 สถาบันที่ผลิตบัณฑิตด้านสหเวชศาสตร์ (นัก

กายภาพบ าบัดและนักเทคนิคการแพทย์) และเป็น 1 ใน 4 ของสถาบันในภาคเหนือของไทย ซึ่งได้แก่  คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้บริหารคณะฯ ก ากับติดตามผลตาม
วิสัยทัศน์ของคณะฯ โดยเทียบเคียงผลกับสถาบันการศึกษาด้านสหเวชศาสตร์ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยใช้ตัวชี้วัด คือ  1) ด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผลการประเมินหลักสูตรตาม AUN-QA 
และผลการประเมินคณะฯ ตาม CUPT-QA  2) ด้านการจัดการศึกษา ได้แก่ อัตรานิสิตพ้นสภาพ (dropout rate) ร้อย
ละของบัณฑิตใหม่ที่สอบความรู้ผ่านเพ่ือขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี 
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3) การประเมินความเป็นเลิศด้านการวิจัย ได้แก่ จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ในฐานข้อมูล SCOPUS จ านวนผลงานวิจัยต่ออาจารย์ประจ า และผลงานวิจัยที่มีผู้น าไปใช้ประโยชน์  และ 4. ด้าน
บริการวิชาการ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจ านวนครั้งของการจัดประชุมวิชาการ จ านวนของคู่ความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการตารางที่ 4.1-2 
 คณะสหเวชศาสตร์ เข้าถึงฐานข้อมูลส่วนกลางที่น่าเชื่อถือจากแหล่งต่าง  ๆ เช่น สถิติคะแนนสอบเข้าโควตา
ภาคเหนือ จ านวนผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาต่าง ๆ ในแต่ละปีจากส านักทะเบียน มหาวิทยาลัย
พะเยา ฐานข้อมูลการรับเข้านิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพ่ือ
วิเคราะห์แนวโน้มของจ านวนผู้สนใจเข้าเรียนในคณะฯ อัตราแข่งขัน และส่วนแบ่งตลาดของจ านวนลูกค้าที่พิจารณา
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จากยอดผู้สมัครที่เลือกเรียนที่คณะเทียบกับยอดผู้สมัครทั้งประเทศ เอกสารเผยแพร่ รายงานประจ าปีและรายงานการ
ประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชาเดียวกัน 
ตารางท่ี 4.1-2 แสดงตัวชี้วัดตามพันธกิจ แหล่งที่มาของข้อมูลและข้อจ ากัดในการได้มาของข้อมูล 

ข้อมูล ตัวช้ีวัด แหล่งท่ีมาข้อมูล ข้อจ ากัดการหาข้อมูล 

ด้านคุณภาพของ
การจัดการเรียน
การสอน 

- ผลการประเมินหลกัสูตรตาม AUN-QA และผลการประเมินคณะฯ 
ตาม CUPT-QA   

- สถาบันคู่เทียบ - ตัวชี้วัดมฐีานคดิต่างกนั 
 

ด้านการจัด
การศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครั้งแรก  

- ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

- สถาบันคู่เทียบ/สภา
วิชาชีพ  

- ตัวชี้วัดมฐีานคดิต่างกนั 

- บางสภาวิชาชีพยังไม่เปิดเผยขอ้มูลของ
แต่ละสถาบันอย่างเปน็ทางการ  

ด้านวิจัย - จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติตอ่จ านวนอาจารย์ 

- จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง (citation)  

- จ านวนผลงานวิจัยทีม่ีผู้น าไปใช้ประโยชน์  

- เงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก  

- ฐานขอ้มูล SCOPUS 

- สถาบันคู่เทียบ  

 

ด้านบริการ
วิชาการ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

- จ านวนครั้งของการจัดประชมุวิชาการ  

- จ านวนของคู่ความร่วมมือด้านบรกิารวิชาการ  

- ฐานขอ้มูลงาน
สารสนเทศคณะฯ  

- สถาบันคู่เทียบ  

- รายละเอียดข้อมูลแตกต่างกัน  

 
4.1 ก(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

คณะฯ ให้ความส าคัญกับข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะเสียงของลูกค้า ทั้งด้านความต้องการของและความพึง
พอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยก าหนดประเด็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ติดตามแยกตามพันธกิจ เพ่ือใช้ประกอบการ
ด าเนินงานของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการก าหนดผู้รับผิดชอบข้อมูล รอบเวลาการจัดเก็บ 
และแนวทางการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผล วิเคราะห์ และน าไปใช้ในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องต่อไปดังแสดงในตาราง 4.1-3 
4.1 ก(4) ความคล่องตัวของการวัด ผู้บริหารที่รับผิดชอบเป็น KPI Owner ก ากับติดตามตัวชี้วัด ผ่านระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารภายในคณะฯ ด้วยระบบ e-Office โดยแจ้งผลเป็นร้อยละของแผนปฏิบัติการที่บรรลุตาม
ตัวชี้วัดในทุกยุทธศาสตร์ในทุกไตรมาส ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้รับทราบและตรวจสอบรายงาน
ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ไม่เกิดความผิดพลาด และสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
กิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในไตรมาสใดมากที่สุด เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินการในปีถัดไป ให้มีการกระจายการท างาน
อย่างสมดุลในทุกไตรมาส และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการณ์ ผู้รับผิดชอบพิจารณาและทบทวนข้อมูลลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และปรับปรุงระบบสื่อสาร 2 ทิศทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Line, e-mail เพ่ือสื่อสารกับกลุ่ม
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คณะฯ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างรวดเร็วและคล่องตัว 
4.1 ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ มีการด าเนินการใน 2 ระดับ คือ  1) ระดับผู้จัดเก็บข้อมูล Data 
Owner วิเคราะห์ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ตามกรอบของตัวชี้วัดและกรอบเวลาที่
ก าหนดไว้ เพื่อใช้ทบทวนปรับปรุงกระบวนการท างานและแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานนั้น  
2) ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ KPI Owner วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ได้ในเชิงเป้าหมายว่าส่งผล
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ให้คณะฯ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด โดยประเมินปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดนั้น เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและทันต่อสถานการณ์ พิจารณาความ
ถูกต้องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านต่าง ๆ เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงิน และปฏิบัติงานที่เป็นธรรมาภิบาล และ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในทุกไตรมาส 
ตาราง 4.1-3 ตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญและการน าไปใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลสารสนเทศจากลูกคา้/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับผิดชอบ รอบเวลาจัดเก็บข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีก าหนด ผลลัพธ ์
การจัดการศึกษา 
1. อัตราการแข่งขัน (TCAS 1, 2, 3, 4) 
2. ร้อยละของผูร้ายงานตัวเข้าศกึษา 
3. ร้อยละผู้ศกึษาต่อในชั้นปีที่ 2 
4. จ านวน dropout rate ของนิสติ 
5. ร้อยละของนักศกึษาที่ส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 
6. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
7. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
8. อัตราการสอบผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ  
9. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
รองคณบดีฯ  
ฝ่ายวิชาการ 

 
รายปี 
รายปี 
รายปี 
รายปี 
รายปี 

 
ภาคการศกึษา 

รายปี 
รายปี 
รายปี 

 
ข้ อมู ลอันดั บ  1-4 ใช้ ในการก าหนด
แผนการรับเข้าศึกษา ข้อมูลอันดับ 5-9 
ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อมูลอันดับ 9 ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนภูม ิ7.1-1 
แผนภูม ิ7.1-2 
แผนภูม ิ7.1.-3 
แผนภูม ิ7.1.-4 
แผนภูม ิ7.1-5 
แผนภูม ิ7.2-1 
แผนภูม ิ7.2-2 
แผนภูม ิ7.5-2 

 

การวิจัย 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทนุสนับสนุนการวจิัย 
2. ผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
3. จ านวนผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 

 
ผู้ช่วยคณบดีฯ  
ฝ่ายวิจัย 
 

 
รายไตรมาส 

 
การสร้างและพัฒนาโครงการวิจัย / 
แผนการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
เงินรายได้ / การพัฒนาระบบพี่ เลี้ยง
นั ก วิ จั ย -ก ลุ่ ม วิ จั ย  แ ล ะ ก า ร ก า กั บ
มาตรฐานการวิจัย 

 
แผนภูม ิ7.1-4 
แผนภูม ิ7.3-1 

 

การบริการวิชาการ 
1. จ านวนครั้งของการจัดประชุมวิชาการ  
2. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมวิชาการ 
3. ผลประเมินการจัดประชมุ/อบรม 
 

 
ผู้ช่วยคณบดีฯ 
ฝ่ายบริการ-
วิชาการ 
ประธาน
หลักสูตรที่จัด
อบรม 

 

- รายปี 
 

- ทุกครั้งหลังการอบรม 

 

- ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร แ ล ะ
นวัตกรรมบริการใหม่ ๆ  

- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแก้ไข
ระยะยาว 

- การพัฒนากระบวนการจัดอบรม และ
จัดหัวข้อการอบรมให้ตรงกับความ
ต้องการ 

 
ยังไม่มีระบบการ

จัดเก็บข้อมู
ประเมนิผลการ
บริการวิชาการ 

 

การเงินและการบริหาร 
1. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 
3. รายงานทางการเงนิ รายรับ/รายจ่าย 

 
ผู้ช่วยคณบดีฯ 
ฝ่ายวิจัย 
คณบดีฯ  
รองคณบดีฯ  
ฝ่ายบริหาร 

 

- รายไตรมาส 

- รายเดือน 
 

  
ตาราง 7.5-1 

 

 
4.1 ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.1 ค(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

คณะสหเวชศาสตร์ มีนโยบายให้ทุกส่วนงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทบทวนผลการปฏิบัติงานโดยมุ่ งเน้น
พัฒนาคุณภาพงานประจ า สร้างและรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ โดย
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กระบวนการหลักที่คณะฯ มุ่งเน้นคือ  1) จัดการเรียนการสอน ที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงาน
ท า เป็นคนดีของสังคม และเป็นเสาหลักของครอบครัว โดยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนให้
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนด้วยเทคนิคต่าง ๆ นอกเหนือ จากการบรรยายที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  2) ท า
การวิจัย ที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชนมีการถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์จากคณาจารย์รุ่นพ่ีสู่รุ่น
น้อง ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีนักวิจัยพี่เลี้ยงเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์  3) บริการวิชาการ
โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  4) ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่สู่สากล และ  5) บริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิ
บาล โดยคณะฯ มีสมรรถนะหลัก คือ เชี่ยวชาญการจัดการศึกษาแบบ “Community Engagement” ตามหลัก OBE 
และตามวงจรคุณภาพของ Deming 
4.1 ค(2) การคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต ผู้บริหารทบทวนผลด าเนินงานในเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
ความทันต่อเวลา โดยเปรียบเทียบข้อมูลรายเดือนหรือรายไตรมาส ของผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และ
ค่าเป้าหมายในอนาคต มีการเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่เทียบ เพ่ือใช้วางแผนปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน แก้ไขปัญหาทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า และเพ่ือการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ คณะสหเวชศาสตร์ มีแผนในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวการดู
และผู้สูงอายุแบบองค์รวมในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ  
4.1 ค(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม 

พันธกิจหลัก ของคณะฯ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ตามวิสัยทัศน์ โดย การจัดการเรียนการสอน ค านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทั้ง 2 หลักสูตร ในปี 2559-2560 มีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าเป้าหมาย (≥3.51) ผลการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในช่วงปี 2555-2561 มีแนวโน้มดีขึ้น และในปี 2561 ทุกสาขาวิชามีผลการสอบฯ ผ่านสูงกว่าค่า
เป้าหมาย (≥80%) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา ในช่วงปี 2557-2560 เฉลี่ยรวมทุกสาขา
มากกว่า 80% การวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับสากลเพ่ิมขึ้น การบริการวิชาการ มี
บูรณาการความรู้ของ 2 สาขาวิชา เพ่ือบริการชุมชน มีโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน ผลการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับติดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ท าให้ยากต่อการรวบรวมและวิเคราะห์ผล ดังผู้บริหารจึงสนับสนุนก าหนด
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ และผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนติดตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละเดือน
เพ่ือกระตุ้นให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนให้ได้ตามเป้าหมาย 
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