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คานิยม
รายงานประจาปีของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (Continuing Medical Technology
Educational Center) สภาเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๗ เล่มนี้ ได้จัดทาขึ้นด้วยเนื้อหาสาระเชิงระบบของการ
บริหารจัดการองค์กรที่ดี
เนื้อหาของรายงานได้ครอบคลุมเรื่องสาคัญเชิงระบบที่ควรรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง
ในลักษณะต่างๆ เช่น ทิศทางและยุทธศาสตร์การดาเนินการ โครงสร้างการบริหาร แผนปฏิบัติการ การสร้าง
เครือข่ายของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ และผลลัพธ์การดาเนินการควบคู่กับการมองภาพอนาคตในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติในการบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ที่มีความสาคัญยิ่งในระบบบริการสุขภาพ ในบทบาทของผู้ที่ทาการประเมินสถานะสุขภาพที่ต้องมี
ความรู้ความสามารถให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของทิศทางสุขภาพที่นับวันจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าว
กระโดด และไร้ขอบเขตมากยิ่งขึ้น
นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการแสดงสัมฤทธิผลภารกิจของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่มีจุดมุ่งหมายการเป็น
องค์กรเรียนรู้ที่มีศักยภาพสูงระดับมืออาชีพ พร้อมกันกับที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีทีมบุคลากรบริหาร
จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารให้เป็นไปตามทิศทาง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังปรากฏในรายงานฉบับนี้ อันเป็นความภาคภูมิใจของ
สภาเทคนิคการแพทย์ที่ได้มอบคุณค่าสู่ผู้ประกอบวิชาชีพ และสังคมอีกวาระหนึ่ง

รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

คานา
สภาเทคนิคการแพทย์ จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (ศ.น.ทนพ.) ขึ้นเป็นหน่วยงานที่
มีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องให้นักเทคนิคการแพทย์ทุกคนได้เรียนรู้
ตลอดเวลาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วย โดยมุ่งสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้ต่อไป ในการนี้ ศ.น.ทนพ. จึงนาหลักการบริหารจัดการ PDCA cycle มา
ใช้ ร่วมกับแนวทางของ TQA ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนดาเนินการ ของศ.น.
ทนพ. และนาเสนอให้สภาเทคนิคการแพทย์เห็นชอบแล้ว จึงได้ดาเนินการจนครบรอบปี เพื่อประโยชน์แก่การ
บริหารจัดการของสภาเทคนิคการแพทย์ ศ.น.ทนพ. จึงจัดทา รายงานประจาปี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
การแพทย์ ๒๕๕๗ ขึ้น เสนอต่อสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงของผลการดาเนินการ ปี ๒๕๕๗
เพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
การแพทย์ สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ และบุคลากรประจาของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ให้การสนับสนุน และ
ช่วยเหลือให้การดาเนินการของศ.น.ทนพ.ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

(รศ.ทนพ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์
สภาเทคนิคการแพทย์

สารบรรณ
หน้าที่
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

๑

โครงร่างองค์กรศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

๓

โครงสร้างศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

๙

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๑๐

แผนและผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

๑๔

ผลการดาเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ปี ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับ

๑๙

การวิเคราะห์และโอกาสพัฒนา

๒๔

แผนการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

๒๗

รายนามสถาบันหลักและสถาบันสบทบ ประจาปี ๒๕๕๗

๓๓

ภาพกิจกรรมที่ทาในปี ๒๕๕๗

๓๕

สารบรรณตาราง
ตารางที่ ๑ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลการดาเนินงาน ปี ๒๕๕๗

๑๔

ตารางที่ ๒ จานวนสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ

๑๙

ตารางที่ ๓ จานวนกิจกรรมที่ขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนฯ แบ่งตามประเภท/ชนิดกิจกรรม

๑๙

ตารางที่ ๔ จานวนกิจกรรมที่สถาบันยื่นและได้รับการอนุมัติแบ่งตามชนิดกิจกรรม

๒๑

ตารางที่ ๕ จานวนผู้ทาแบบทดสอบออนไลน์แบ่งตามหัวข้อของกิจกรรมแบบทดสอบ

๒๒

ตารางที่ ๖ จานวนและร้อยละของ ทนพ. ที่ลงทะเบียนเพื่อทาการตรวจสอบคะแนน

๒๓

ตารางที่ ๗ จานวนนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องแบ่งตามช่วงคะแนน

๒๔

ตารางที่ ๘ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลการดาเนินงาน ปี ๒๕๕๘

๒๗

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (ศ.น.ทนพ.)
ตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของสภาเทคนิค
การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๕๖ มีฐานะเป็นหน่วยงานของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อเนื่องในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้มีความรู้มีทักษะและมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์มีความสาคัญต่อสุขภาพและความเป็นความตายของมนุษย์ แม้จะมีกระบวนการสร้างเสริมมาตรฐาน
และคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ และผ่านการสอบ
ความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
แต่โลกปัจจุบันมีพัฒนาการที่
รวดเร็วตลอดเวลา จาเป็นที่นักเทคนิคการแพทย์ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ
จึงต้องมีระบบการศึกษาต่อเนื่องที่มีหลักฐานอ้างอิงขึ้นเป็นภาคบังคับ ใช้ร่วมกับการกาหนดอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่กาหนดไว้คราวละ ๕ ปี ศ.น.ทนพ. เล็งเห็นว่าสภาเทคนิคการแพทย์ได้มุ่งสู่
การเป็นองค์กรเรียนรู้ที่มีศักยภาพสูงระดับมืออาชีพ จึงกาหนดนโยบายให้การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะนาไปสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้อย่างแท้จริง
ในระยะแรก ศ.น.ทนพ. ดาเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ที่
สภาเทคนิคการแพทย์ได้คัดเลือกประธานและอนุกรรมการที่มีประสบการณ์สูง
มีจิตอาสามุ่งทางานเพื่อ
ส่วนรวม มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีความเข้าใจในเป้าหมายของการทางาน ผนึกกันเป็นทีมเพื่อเร่ง
สร้างระบบการทางานตามหลักการบริหารสมัยใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรมด้วยการปรับปรุง
ข้อบังคับและระเบียบรองรับพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
โดยคานึงถึงสิทธิเสรีภาพและความ
ยุติธรรม หลักคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญแก่สมาชิกให้
รับทราบพร้อมตอบคาถามต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วมกระจายโอกาสให้สมาชิก และ
สถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาทีต่ ่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย หลักความ
รับผิดชอบตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสมาชิกและประชาชน หลักความคุ้มค่า บริหารจัดการ
โดยใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทางานโดยข้อมูลจริงที่
ถูกต้องทันสมัย เพื่อให้มีความรวดเร็วคล่องตัว ลดความผิดพลาด ช่วยขับเคลื่อนงานให้ เป็นไปด้วยดีใน
ระยะเวลาสั้น ซึ่งเป็นจุดแข็งของการดาเนินงานในปี ๒๕๕๗ สาหรับโอกาสพัฒนาได้แก่ความเชื่อมโยงและ
ความสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่อยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านไปสู่การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
รูปแบบการใช้คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
การแพทย์ดาเนินงานทั้งด้านนโยบายและขับเคลื่อนการปฏิบัติการ ย่อมมีปัญหาเพราะภาระงานประจาวันเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ หลายท่านมีงานประจาและมีที่ทางานอยู่ในพื้นที่แตกต่างกัน ทาให้การวางระบบการพัฒนา
และแก้ปัญหากระทาได้ช้าลง
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปีแรกจึงมีน้อย
หากสภาเทคนิค
การแพทย์สามารถบรรจุผู้รับผิดชอบประจาเต็มเวลาน่าจะส่งผลดีต่อการดาเนินงานมากขึ้น การนาเครื่องมือ
๑

หรือโปรแกรม เช่น e-office มาใช้ในบริหารจัดการเอกสาร น่าจะลดปัญหาการเก็บเอกสารและชดเชยเวลาใน
การประสานงานได้ระดับหนึ่ง การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาโปรแกรมใช้งานให้ทันสมัยถูกต้อง
เหมาะสมเป็นอีกประเด็นที่จะเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพให้มีผลงานดีขึ้นรวดเร็วขึ้น
ผลการดาเนินงานในรอบปี ๒๕๕๗ มีสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ รวม ๑๔,๕๐๐
ราย เข้าสู่ระบบออนไลน์ ศ.น.ทนพ. ๗,๑๘๗ ราย หรือ ร้อยละ ๔๙.๕๐ ที่เหลือประกอบด้วยสมาชิกที่ล่วงลับ
ไปแล้ว หรือเลิกประกอบวิชาชีพและสมาชิกที่ไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งต้องหาวิธีการสารวจปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงต่อไป ในส่วนการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสมาชิก ผู้มีคะแนนสะสมแล้ว
๗,๙๓๗ ราย หรือ ร้อยละ ๕๑.๒๙ ในจานวนนี้เป็นผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ๕๐ คะแนนในปีแรกถึง ๓๕๐ คน
แนวโน้มที่สมาชิกจะสามารถเก็บได้ครบ ๕๐ คะแนนในปีที่ห้าน่าจะได้ทั้งหมด เพราะ ศ.น.ทนพ. ได้เพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงกิจกรรมใหม่ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่สามารถทาได้ในที่ทางานของตนเอง ประกอบกับ
ปัจจุบันมีสถาบันหลัก ๑๗ แห่ง สถาบันสมทบ ๒๙ แห่ง ที่สามารถผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้มากถึง
๒๘๔ กิจกรรม สมาชิกได้แสดงความจานงขอรับรองกิจกรรมรายบุคคลเพื่อสะสมคะแนน ๖๕๘ ราย รวม
๕๑,๕๙๙ ครั้ง ในการนี้ ศ.น.ทนพ. ได้เปิดช่องทางสื่อสารกับสมาชิกหลายช่องทาง เช่น Website,
Facebook, Twitter , Line รวมทั้งการให้ข้อมูล การตอบคาถาม การสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก เพื่อ
นาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานร่วมกับผู้บริหารสภาเทคนิค
การแพทย์
แผนดาเนินการในปี ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการจะปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของสมาชิก ขยายขอบเขตงานให้มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการเพิ่ม
ผลผลิตในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๒

โครงร่ำงองค์กรศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องเทคนิคกำรแพทย์
๑ ลักษณะองค์กร
๑ก.สภำพแวดล้อมขององค์กร
๑ก (๑) ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หลัก
สถาบันที่จัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
หน่วยคะแนนการศึกษา
ต่อเนื่อง (CMTE)

ความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร
การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
การสะสมหน่วยคะแนนการศึกษา
ต่อเนื่อง ของนักเทคนิคการแพทย์

กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบ
มาตรฐานการดาเนินงาน
นาเสนอเพื่อการรับรอง
ระบบฐานข้อมูลที่ทันเหตุการณ์
(ทันสมัย) ถูกต้อง เชื่อถือได้

๑ก (๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจ เจตจำนง วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจขององค์กร
เจตจานง

คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ตั้งขึ้นโดยสภาเทคนิคการแพทย์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนทักษะ และเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้คงไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
วิสัยทัศน์ เป็นเครื่องมือหลักของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแบบมืออาชีพ
เป็นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาของนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ค่านิยม
สร้างคน สร้างประโยชน์
พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบการเก็บคะแนนให้กับนักเทคนิคการแพทย์
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถาบัน
๓. พัฒนากลไกการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
ระบุสมรรถนะหลักขององค์กรแต่ละตัวและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
สมรรถนะหลักขององค์กร

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจขององค์กร

การเก็บรวบรวมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

กระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
เรียนรู้เพื่อความรู้ความสามารถ ตลอดจน ทักษะ
และเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง
การส่งเสริมให้มีสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง

เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันที่จัด
การศึกษาต่อเนื่อง
สร้างกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ครอบคลุม
ความต้องการของนักเทคนิคการแพทย์

๓

๑ก (๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
บุคลากรโดยรวมเป็นอนุกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยสภาเทคนิคการแพทย์ โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ จากหน่วยงานบริการ
หน่วยงานวิชาการ และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน จานวน ๑๑ ท่าน
๑ก (๔) สินทรัพย์
องค์กรใช้สินทรัพย์และสถานที่ของสภาเทคนิคการแพทย์
๑ก (๕) กฎระเบียบข้อบังคับ
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ

ความถี่ของการทบทวน

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ยังไม่ได้กาหนด
๒๕๔๗
ระเบียบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
ปีละ ๑ ครั้ง
การแพทย์ว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกาหนดและ
การขึ้นทะเบียน
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และชื่อของผู้รับผิดชอบ
กรรมการสภาเทคนิค
การแพทย์
-คณะอนุกรรมการ
การศึกษาต่อเนื่อง
เทคนิคการแพทย์
- กรรมการสภาเทคนิค
การแพทย์

๑ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร
๑ข (๑) โครงสร้ำงและระบบกำรกำกับดูแลองค์กร
ข้อกาหนด
โครงสร้างและระบบการกากับ
ดูแลองค์กร และคณะกรรมการ
กากับดูแลองค์กร
กรรมการกากับดูแลองค์กรผู้ที่
เป็นอิสระ
อานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการกากับดูแล
องค์กร

๔

คาอธิบาย
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ที่ ๓/๒๕๕๗ โดยอาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๘ มาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์
๑. เสนอนโยบาย แผนการดาเนินงาน และมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่องให้สภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาเห็นชอบ อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง
๒. นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันเพื่อให้สภาเทคนิคการแพทย์
พิจารณารับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง

ระบบการรายงานระหว่าง
คณะกรรมการกากับดูแล
องค์กร และผู้นาระดับสูง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการกากับดูแล
องค์กร องค์กร และบริษัทแม่
สารสนเทศอื่น ๆ

๓. ตรวจสอบและรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมของสถาบันที่
จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๔. กาหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องและรหัสหลักสูตร และ
หรือรหัสกิจกรรม
๕. ติดตามและดาเนินผลการดาเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
๖. เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
๗. เรื่องอื่นๆตามที่สภาเทคนิคการแพทย์มอบหมาย
บันทึก – รายงานการประชุมของการศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
การแพทย์
- รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ศ.น.ทนพ.
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการสภาเทคนิคการแพทย์
คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ใช้ระบบ
group line CMTE ที่มีนายกสภาเทคนิคการแพทย์ และอุปนายก
สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นสมาชิกกลุ่ม

๕

๑ข (๒) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญขององค์กร
ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สาคัญ

ความต้องการและความคาดหวังที่
สาคัญต่อผลิตภัณฑ์ บริการสนับสนุน
เพื่อลูกค้า และการปฏิบัติการ

ความต้องการและความคาดหวัง
ของส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
แต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง

กลุ่มลูกค้าสาคัญ
- นักเทคนิคการแพทย์ที่ขึ้น - ได้จานวนหน่วยคะแนนตาม
- ความสะดวกในการตรวจสอบ
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อกาหนด
จานวนหน่วยคะแนนที่ถูกต้อง
เทคนิคการแพทย์
รวดเร็ว เชื่อถือได้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สาคัญ
- สถาบันที่จัดการศึกษา
- ระบบงานสนับสนุนการดาเนินงาน - ความสะดวกในการจัดการและ
ต่อเนื่อง
ของสถาบันที่มีประสิทธิผล
บันทึกหน่วยคะแนนให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน
- ทราบจานวนหน่วยคะแนนของ
กิจกรรมที่จัดได้เร็ว
๑ข (๓) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญ
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร
และผู้ให้ความ
ร่วมมือที่สาคัญ
ผู้ส่งมอบ
- สภาเทคนิค
การแพทย์

บทบาทในการผลิต
การส่งมอบผลิตภัณฑ์
และการบริการ
สนับสนุนเพื่อลูกค้าที่
สาคัญ

กลไกที่สาคัญใน
การสื่อสาร

บทบาทในการ
สร้างนวัตกรรม
ขององค์กร

ส่งมอบการรับรอง
สถาบันที่จัดการศึกษา
ต่อเนื่อง

มติที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภาฯ
การประชุม

มีการปรับปรุง ความสะดวกรวดเร็ว
ระบบการสื่อสาร ในการรับรอง
แบบเครือข่าย สถาบันที่จัด
การศึกษาต่อเนื่อง

พันธมิตร
- อนุกรรมการฝ่าย เนื้อหาสาระการจัด
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง และการ
ดาเนินงาน ศ.น.ทนพ.
- อนุกรรมการฝ่าย ส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างกิจกรรมทาง
วิชาการ
วิชาการ

๖

สื่อประชาสัมพันธ์ สมาชิกเข้าร่วม
offline / online กิจกรรม
การศึกษา
ต่อเนื่องมากขึ้น
กิจกรรม/ข่าวสาร ทาให้เกิด
กิจกรรม
ประสิทธิภาพ
การศึกษาต่อเนื่อง ของการฝึกอบรม

ข้อกาหนดสาคัญ
ของห่วงโซ่อุปทาน
ขององค์กร

มีช่องทางการ
สื่อสารเพิ่มให้ตรง
กับความนิยมของ
ทนพ.
เพิ่มกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง
ให้กับ ทนพ.

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร
และผู้ให้ความ
ร่วมมือที่สาคัญ

บทบาทในการผลิต
การส่งมอบผลิตภัณฑ์
และการบริการ
สนับสนุนเพื่อลูกค้าที่
สาคัญ

ผู้ให้ความร่วมมือที่
สาคัญ
หน่วยงานที่ใช้นัก ส่งเสริมให้เข้าร่วม
เทคนิคการแพทย์ กิจกรรม

กลไกที่สาคัญใน
การสื่อสาร

บทบาทในการ
สร้างนวัตกรรม
ขององค์กร

ข่าวสารกิจกรรม เพิ่มเวทีให้
การศึกษาต่อเนื่อง แสดงออก

ข้อกาหนดสาคัญ
ของห่วงโซ่อุปทาน
ขององค์กร

การสนับสนุนให้จัด
กิจกรรม CMTE ใน
องค์กร

๒. สภำวกำรณ์ขององค์กร
๒ก สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
๒ก (๑) ลาดับในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมหรือตลาด

ลาดับในการแข่งขัน
(ขนาดและการเติบโต)

จานวนและประเภทของคู่แข่ง

ไม่มีข้อมูล หรือ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
วิชาชีพอื่น หรือ ASCP (สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย)
๒ก (๒) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
คู่แข่ง
(ที่เก่งที่สุด)

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ซึ่งมีผลต่อสถานะการ
แข่งขันขององค์กร

โอกาสสาหรับการสร้างนวัตกรรม
และความร่วมมือ

แหล่งข้อมูลสาคัญที่มีอยู่

ข้อจากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล
เหล่านี้

ไม่มีข้อมูล
๒ก (๓) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ประเภทของข้อมูลสาคัญ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในธุรกิจเดียวกัน
ข้อมูลเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากธุรกิจอื่น

๗

๒ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
ด้านธุรกิจ/กิจการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้าง
ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านอื่น ๆ

อธิบาย ผลกระทบด้านความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์/
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ , ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
เป็นผู้นาในการสร้างระบบการเก็บบันทึกคะแนนอัตโนมัติแบบ Online
โดยใช้ฐานข้อมูลเดียว
ระบบการจัดการหรือรับฟังข้อเสนอ ข้อร้องเรียนจากสมาชิกและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่เป็นรูปธรรม
ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจาเต็มเวลาปฏิบัติงานพอเพียง , โครงสร้างศูนย์ฯ ใช้
อนุกรรมการที่ส่วนใหญ่มีงานประจาดาเนินงานทั้งภาคนโยบายและ
เป็นผู้ปฏิบัติ
งานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในภายนอกขาดประสิทธิผลทันเหตุการณ์ ,
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดการจัดการที่เป็นระบบ

๒ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
การปรับปรุง

อธิบายกระบวนการ

แนวทางโดยรวมของระบบ

o ใช้ระบบ PDCA ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

การปรับปรุงผลการดาเนินการ

o จัดให้มีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี

รวมทั้งกระบวนการประเมิน

o รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนามาปรับปรุง

และปรับปรุงโครงการและ

แผนงานในปีถัดไป

กระบวนการที่สาคัญของ
องค์กร
การเรียนรู้ขององค์กร
กระบวนการสร้างนวัตกรรม

๘

เทียบเคียงกับวิชาชีพอื่น ๆ

๙

๑๐

๑.๔ เป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศ

๑.๓ กรรมการสภาพอใจการดาเนินงาน ศ.น.ทนพ.

เป้าหมาย

๑) โครงการแหล่งเรียนรู้ดา้ นการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

๒) โครงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ประจาปี

ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิค
การแพทย์ประจาปี

๑) โครงการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ปีละ ๑ ครั้ง , ตวามพอใจระดับ ดี-ดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ประจาปี
(๔ ระดับ ไม่พอใจ - พอใจ - ดี - ดีมาก)

มีแผนงานพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP

จนท.ศ.น.ทนพ.สามารถใช้โปรแกรม CMTE ได้เต็มขีด
ความสามารถของโปรแกรม
จนท.ศ.น.ทนพ.สามารถถามตอบปัญหาด้วยภาษอังกฤษได้

๑) โครงการดูงานระบบจัดการศึกษาต่อเนื่องทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ปีละ ๑ ครั้ง ในประเทศ
๒) โครงการฝึกอบรมเพิม่ ขีดความสามารถให้ จนท.ศ.น.ทนพ.ด้านเลขานุการ จนท.ศ.น.ทนพ.เป็นเลขานุการมืออาชีพ

แผนงาน/โครงการ

๓) โครงการฝึกอบรมเพิม่ ขีดความสามารถให้ จนท.ศ.น.ทนพ.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) โครงการฝึกอบรมเพิม่ ขีดความสามารถให้ จนท.ศ.น.ทนพ.ด้าน
ภาษาอังกฤษ
๑.๒ มีระบบการพัฒนาบุคลากร ศ.น.ทนพ. อย่างต่อเนื่อง ๑) โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ศ.น.ทนพ. ปี 2558-2561

๑.๑ เพิม่ ขีดความสามารถ อก./จนท. ศ.น.ทนพ.ให้มี
ศักยภาพสูง

เป้าประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรก้ำวสูศ่ ูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องเทคนิคกำรแพทย์เชี่ยวชำญวิชำชีพแบบมืออำชีพ

แผนยุทธศำสตร์ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องเทคนิคกำรแพทย์ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๕๗

๕๘

ระยะเวลา
๕๙

๖๐

๖๑

๑๑

๒) โครงการฝึกอบรมให้กบั สถาบันเพือ่ การใช้งานโปรแกรมของศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง
๑) ทบทวนมาตรฐานสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ
๑) โครงการประเมินความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียประจาปี

๑) โครงการรับสมัครสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ

๒.๒ เครือข่ายสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ได้มาตรฐาน
๒.๓ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)พอใจ

๒.๔ มีสถาบันหลัก/สมทบ

๒) โครงการบัญชีฐานข้อมูลสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ
๓) โครงการเยีย่ มสารวจประเมินสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ

๑) จัดทาระบบการบันทึกข้อมูลออนไลน์ และคูม่ อื การใช้งาน

แผนงาน/โครงการ

๒.๑ มีระบบพัฒนาสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ

เป้าประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงเครือข่ำยสถำบันหลัก/สถำบันสมทบให้เข้มแข็ง

มีบัญชีสถาบันทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์ใช้งานได้จริง
สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ได้รับการเยีย่ มสารวจอย่างน้อย ๑
ครั้งในรอบ ๕ ปี

ปีละ ๑ ครั้ง , ตวามพอใจระดับ ดี-ดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๔ ระดับ ไม่พอใจ - พอใจ - ดี - ดีมาก)

เป้าหมาย
๕๗

๕๘

ระยะเวลา
๕๙
๖๐

๖๑

๑๒

๑) โครงการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ประจาปี
๑) โครงการสารวจข้อคิดเห็นและปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้เวบไซต์

๒) โครงการจ้างเหมาบริการผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) โครงการจ้าง จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจา ศ.น.ทนพ.
๑) โครงการจ้างเขียนโปรแกรมระบบมาตรฐาน CMTE online
๒) โครงการจัดหา Infrastructure , Hardware , Network
๓) โครงการจ้างเหมาผูด้ แู ละระบบ Infrastructure , Hardware , Network

๑) โครงการเชิญทีป่ รึกษาระดับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ

๔.๓ อก. ศ.น.ทนพ. พอใจข้อมูลสารสนเทศ

๔.๒ การสร้างระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน
Datawarehouse

๔.๑ การพัฒนาบุคลากร ศ.น.ทนพ. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เป้าประสงค์

๑) โครงการเชิญทีป่ รึกษาระดับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารข้อมูล Data
Management
๒) โครงการจ้างเหมาบริการผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารข้อมูล Data
Management
๓) โครงการจ้าง จนท.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจา ศ.น.ทนพ.
๑) โครงการจ้างเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลมาตรฐาน
๒) โครงการจัดหา Hardware , Network , Dataware
๓) โครงการจ้างเหมาผูด้ แู ละระบบ Hardware , Network , Dataware
๑) โครงการประเมินความพึงพอใจของ อก. ศ.น.ทนพ. ประจาปี

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงฐำนข้อมูลที่ใช้งำนได้จริง เสถียร ปลอดภัย

๓.๔. มีระบบอัตโนมัตทิ ใี่ ช้งานได้จริง

๓.๓. สมาชิกพอใจ

๓.๒. การสร้างระบบมาตรฐาน CMTE online

๓.๑. การพัฒนาบุคลากร ศ.น.ทนพ.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เป้าประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงระบบอัตโนมัติ CMTE online

เป้าหมาย

ปีละ ๑ ครั้ง , ตวามพอใจระดับ ดี-ดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๔ ระดับ ไม่พอใจ - พอใจ - ดี - ดีมาก)

เป้าหมาย

๕๗

๕๗

๕๘

๕๘

ระยะเวลา
๕๙

ระยะเวลา
๕๙

๖๐

๖๐

๖๑

๖๑

๑๓

๕.๓ ข้อร้องเรียนน้อย
๕.๔ สมาชิก/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ข่าวสาร

๕.๒ มีระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์

๕.๑ การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

เป้าประสงค์

๕) โครงการ ศ.น.ทนพ. เพือ่ ประชาชน
๑) โครงการรวบรวมข้อร้องเรียน การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน
๒) โครงการสารวจการได้รับข้อมูลข่าวสาร ศ.น.ทนพ.

๔) โครงการสายตรงสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ

๓) โครงการไร้เอกสาร Paperless

๒) โครงการเอกสารประชาสัมพันธ์อเิ ล็คทรอนิกส์

๑) โครงการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ

๔) โครงการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๑) โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์
๒) โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธืสาหรับสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ
๓) โครงการวิชาชีพสัมพันธ์ (แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความชานาญ
ด้านการศึกษาต่อเนื่อง)

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

มีระบบการจัดเก็บ การจัดการข้อร้องเรียน
สมาชิก /ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้รับข่าวสารทันเวลา

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ สร้ำงช่องทำงสื่อสำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย รวดเร็ว ต่อเนื่อง ทันเวลำ

๕๘

ระยะเวลา
๕๙
๖๐

๖๑

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อย
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
ร้อยละ
กว่าร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
๘๐/๑๐๐ ๙๐/๑๐๐
๑๐๐/๑๐๐ ๑๐๐/๑๐๐ ๑๐๐/๑๐๐

๕๗

๑๔

๒.ประชุ มอนุกรรมการ
การศึกษาต่ อ เนื่อ งเทคนิค
การแพทย์

๑.ประชุ มสภาเทคนิค
การแพทย์

๒.๒ ประชุม อก.CMTE วาระพิเศษ

๒.๑ ประชุม อก.CMTE วาระปกติ

๑.๕ จัดทาแผนดาเนิ นงานและรายงานผลการดาเนิ นงานเสนอต่อ
สภานายกพิเศษประจาปี

๑.๔ สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี

๑.๓ รายงานผลการดาเนิ นงานรอบครึ่ งปี (๖ เดื อน)

๑.๒ ขออนุมตั ิวิธีดาเนิ นงาน(ถ้ามี)

๑.๑ ขออนุมตั ิแผนงาน CMTE ประจาปี กาหนดการ

เริ่ มเตรี ยมการประมาณเดื อน พ.ย.ก่อนปี กาหนดการ

รายการปฏิบตั ิงาน

๕
๑๗ ๑๒ ๒๓

เทียนชัย

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

๖ บุญธรรม
๒๑
บุญธรรม

มีค. ๕๘
มีค. ๕๘ ชะเลง
มีค. ๕๘

๔

๒๒

เทียนชัย

บุญธรรม

Do

๓
๑๓

๑๔

๕๘

ผู้รับผิดชอบหลั ก

ชะเลง

๑
๒
๑๖ ๓๐

๑๐

๕๗

ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Plan

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

ตำรำงที่ ๑ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๗

แผนและผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี ๒๕๕๗ ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องเทคนิคกำรแพทย์

วาระพิเ ศษกรณี มีปัญหาเร่ งด่วนต้องพิจารณา

วาระปกติ ปี ละ ๖ ครั้ง

เสนอสภาเทคนิ คการแพทย์ผา่ นเลขาธิการ และ
ปชส.สมาชิก/ประชาชน
เสนอสภาเทคนิ คการแพทย์ผา่ นเลขาธิการ และ
ปชส.สมาชิก/ประชาชน
เสนอสภาเทคนิ คการแพทย์ผา่ นเลขาธิการ
ภายใน มี.ค.๕๘

เสนอวาระผ่านเลขาธิการสภาเทคนิ คการแพทย์

ดูแผนงานประจาปี สภาเทคนิ คการแพทย์
แผนปี +๑ เริ่ มเต็มรู ปแบบปี ๕๘

หมายเหตุ

๑๕

๓.ระบบอั ตโนมัติ CMTE
online

๓.๘ การปรั บปรุ งพัฒนาระบบอัตโนมัติ CMTE online

๓.๗ การดูแลระบบ HW/SW ประจาวงรอบ

๓.๖ การสารองข้อมูลประจาวงรอบ

๓.๕ การใช้ระบบอัตโนมัติ CMTE online เต็มรู ปแบบ

๓.๔ การส่งมอบระบบอัตโนมัติ CMTE online

๓.๓ การทดสอบระบบอัตโนมัติ CMTE online

๓.๒ การจ้างเหมาโปรแกรมเมอร์

๓.๑ การออกแบบระบบอัตโนมัติ CMTE online

รายการปฏิบตั ิงาน

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ตำรำงที่ ๑ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๗ (ต่อ)

เริ่ มทดลองใช้ในงานตั้งแต่ ๒๓ เม.ย.๕๗ เริ่ ม
บันทึกข้อมูล พ.ค.๕๗
ใช้งานเต็มระบบ ก.ย.๕๗

สภาเทคนิ คการแพทย์ เริ่ มดาเนิ นการปี ๕๖

หมายเหตุ

เทียนชัย , อก.

ติดตามกากับ แจ้งปัญหาข้อขัดข้อง
โปรแกรมเมอร์ และชี้แจงข้อร้องเรี ยนทุกเดือน
ผ่าน Social media

ทีป่ รึ กษาด้าน IT สมบูรณ์ วันละครั้ง ๒ HD , TD - Outsourcing อยู่ใน
, พรสุรี
ระหว่างออกแบบระบบ เจรจา และหา
ผูร้ บั ผิดชอบประจา
ทีป่ รึ กษาด้าน IT สมบูรณ์ ใช้จิตอาสา ๒ ท่านมาดูแลและให้คาปรึ กษา
, พรสุรี

สมบูรณ์

สมชัย

สมบูรณ์ , พรสุรี

สมชัย

สมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบหลั ก

๑๖

๕.สถาบันหลั ก/สถาบัน
สมทบ

๔.การสร้ างช่ อ งทางสื่ อ สาร
ปชส.สมาชิ ก

๕.๓ การสร้างเครื อข่ายผูบ้ ริ หารสถาบันหลักเชิงรุ ก

๕.๒ การฝึ กอบรมสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ

๕.๑ การรับสมัครสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ

๔.๖ การทาสื่ อประชาสัมพันธ์อื่นๆ (ระบุ)

๔.๕ การจัดนิ ทรรศการ/การส่งเสริ มการใช้ CMTE online

๔.๔ Twitter CMTE

๔.๓ Line group CMTE

๔.๒ FaceBook CMTE

๔.๑ Website CMTE

รายการปฏิบตั ิงาน

Plan
Do
Plan
Do
Plan
Do

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

Do

Plan

๒๓-๒๕

*

*

๘

ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ตำรำงที่ ๑ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๗ (ต่อ)

ปี ละ ๔ ครั้งๆละไม่น้อยกว่า ๒๐ ทีน่ งั่
จัดครั้งเดียว ๘ พ.ย.๕๗
อยู่ในขั้นวางแผนดาเนิ นงาน ปี ๕๘

สมบูรณ์
สมชัย

เริ่ ม เม.ย.๕๗

การจัดทาสื่ อ ปชส. บน Website สภาเทคนิ ค
การแพทย์ตอ้ งผ่านระบบ ปชส.หลักของสภา
เท่านั้น ไม่สามรถดาเนิ นการได้อสิ สระ

จัดนิ ทรรศการ/การส่งเสริ มการใช้ CMTE online
ผ่านทางการประชุม/อบรม/สัมมนา รวม ๗ ครั้ง

Line group CMTE เริ่ มบริ การตั้งแต่ เดือน มี.ค.
๕๗
Twitter CMTE เริ่ มบริ การตั้งแต่ เดือน มี.ค.๕๗

Center FaceBook เริ่ มบริ การตั้งแต่ ๒๘ ก.พ.๕๗
ปัจจุบนั มีสมาชิกเครื อข่ายจานวน ๒,๑๖๓ ราย

สภาฯ เปิ ดใช้ Website สภาเทคนิ คการแพทย์
http://www.cmtethai.net/ มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙
และขยาย
pageTechnology
CMTE ให้Education
สามารถใช้
ContinuingHome
Medical

หมายเหตุ

บุญธรรม

มนต์ชยั

เทียนชัย

พรสุรี

พรสุรี

พรสุรี

สมชัย

ผู้รับผิดชอบหลั ก

๖๑

๖.๔ การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในระบบฐานข้อมูลเพื่อแจ้ง
เตือนการต่ออายุ วันเริ่ มใบอนุ ญาต : ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
Do

Plan

๖๑

Plan
Do
Plan
Do

Do

Plan

Do

Plan

Plan
Do

ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๖.๓ การออกประกาศนี ยบัตรรับรองคะแนนสมาชิก เพื่อใช้ตอ่ อายุ Plan
ใบอนุ ญาตเมื่อครบกาหนด ๕ ปี
Do

๖.๒ การประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่ องวิชาชีพอื่น

๖.๑ การประชาสัมพันธ์และบริ หารข้อร้องเรี ยน

๕.๖ การกากับ การตรวจสอบ ติดตาม ข้อมูลสถาบันในระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนการต่ออายุ และการประเมินสถาบันฯ
เพื่อต่ออายุ

๕.๕ การตรวจสอบ รับรองหลักสูตร/กิจกรรม การกาหนดหน่ วย
คะแนน รหัส หลักสูตร/กิจกรรมสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ

๕.๔ การประเมิน/รับรองสถาบันหลัก/สถาบันสมทบครั้งแรก

รายการปฏิบตั ิงาน

ตำรำงที่ ๑ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๗ (ต่อ)

๖.สมาชิ กสั มพันธ์

๑๗

จิ รายุ

เทียนชัย มนต์ชยั
สมบูรณ์ พรสุรี
สมชัย สมบูรณ์
จักรกฤษณ์
จักรกฤษณ์

ดาเนิ นการภายใต้บริ บทของ อก.ศ.น.ทนพ. ยัง
ไม่เ ป็ นระบบชัดเจน
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั วิชาชีพ แพทย์
ทันตแพทย์และพยาบาล แบบไม่เ ป็ นทางการ
ออกตามมติ อก.และ สภาฯ ก่อนใบอนุ ญาต
หมดอายุไม่น้อยกว่า ๒ เดือน เริ่ มปี ๖๑ อยู่ใน
ขั้นวางแผนดาเนิ นงาน
เดือนละครั้ง เริ่ มปี ๖๐ อยู่ในขั้นวางแผน
ดาเนิ นงาน

สองเดือนก่อนหมดอายุ เริ่ มประมาณปี ๖๑ อยู่
ในขั้นวางแผนดาเนิ นงาน ปี ๕๘

อัตโนมัตไิ ม่เ กิน ๓๐ วันหลังยื่ นขอ อยู่ในขั้น
วางแผนดาเนิ นงาน ปี ๕๘

เทียนชัย มนต์ชยั
สมบูรณ์ สุรีพร
บุญธรรม ปาลณี จิ รายุ
มณี

หมายเหตุ
อยู่ในขั้นวางแผนดาเนิ นงาน ปี ๕๘

ผู้รับผิดชอบหลั ก
มนต์ชยั

๑๘

๗. บริ หารจัดการทั่ วไป

แผน
ทำได ้ดีกว่ำแผน
ทำได ้ตำมแผน
้ ำแผน
อยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำร/ชำกว่
ยังไม่ได ้เริม
่ ดำเนินกำร

Plan
Do
๗.๒ งานการเงินงบประมาณ ศ.น.ทนพ.
Plan
Do
๗.๓ งานจัดหาอุปกรณ์สานักงาน ศ.น.ทนพ.
Plan
Do
๗.๔ การทบทวนมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่ อง เสนอสภาฯ เห็นชอบ Plan
Do

๗.๑ งานบุคลากร ศ.น.ทนพ.

รายการปฏิบตั ิงาน

ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ตำรำงที่ ๑ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๗ (ต่อ)

ใช้แผนงานบริ หารบุคคลสภาฯ
ใช้แผนงานงบประมาณสภาฯ
ใช้แผนงานบริ หารวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์สภาฯ
ปี ละครั้ง

สมชัย
สมชัย
เทียนชัย

หมายเหตุ

สมชัย

ผู้รับผิดชอบหลั ก

ผลกำรดำเนินงำน ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องเทคนิคกำรแพทย์ ปี ๒๕๕๗ ตำมข้อบังคับ
๑. ภำคองค์กร
ตำรำงที่ ๒ จำนวนสถำบันหลัก/สถำบันสมทบ
ประเภท
สถำบันหลัก
สถำบันสมทบ

กำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย
ผล
เป้ำหมำย
ผล

๕๗

๕๘

ปี
๕๙

N/C

๒๐

๒๓

๒๕

๒๗

๑๗

N/A

N/A

N/A

N/A

N/C

๓๓

๓๖

๓๙

๔๑

๒๙

N/A

N/A

N/A

N/A

๖๐

๖๑

N/C: ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ได้กาหนด
N/A: ไม่มีข้อมูล

๒. ภำคกิจกรรม/หลักสูตร
ตำรำงที่ ๓ จำนวนกิจกรรมที่ขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนกำรศึกษำต่อเนื่องแบ่งตำมประเภท/ชนิดกิจกรรม
กิจกรรมที่
๑
๒
๓
๔
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

อนุมัติ
๓,๒๔๒
๒๑๓
๑,๕๙๙
๒,๘๘๑
๔๒
๑๖

๓๗,๔๕๘

รออนุมัติ
๓๐
๒๖
๔๙
๕๓
๖
๗๕
๔
๕
๗
๒
๔

ไม่อนุมัติ

ขอเอกสำรเพิ่ม

๑๓

๑๘
๒
๑
๑

๒
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๘

๒๒
๑
๑
๒๙
๓
๓๙

๓

รวม
๓,๒๗๒
๒๓๙
๑,๖๔๘
๒,๙๓๔
๔๒
๖
๑๒๒
๖
๘
๙
๓
๓๗,๔๖๒
๑
๒๒
๒
๒
๓๓
๓
๑
๔๗
๑๙

กิจกรรมที่
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๗๐
รวม

อนุมัติ
๑๒
๙
๑
๖
๑
๑
๕

๕,๕๑๐
๕๑,๐๐๘

รออนุมัติ
๑
๓๑
๒๙
๔
๑
๑๐
๓
๒
๑
๑
๒๐
๔๓
๑
๒๐
๒
๑
๖
๕๓๑

ไม่อนุมัติ

ขอเอกสำรเพิ่ม

๓
๒

๒
๒

๕

๒

๒๗

๓๓

รวม
๑
๔๖
๔๐
๕
๑
๑๖
๔
๕
๑
๑
๓๒
๔๓
๑
๒๒
๒
๑
๕,๕๑๖
๕๑,๕๙๙

รหัสชนิดกิจกรรม
๑. การประชุมวิชาการ
ประจาปี
๒. การอบรมฟืน้ ฟูวิชาการ /
การอบรมระยะสั้น
๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
๔. การสัมมนาทางวิชาการ
๕. การอภิปรายหมู่
๖. การบรรยายชุดวิชาการ
ที่จัดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
๗. การบรรยายพิเศษ
๘. กิจกรรมประเภทที่ ๑ ทั้ง
๗ กิจกรรมทีจ่ ัดโดย
สถาบันอืน่
๙. การทบทวนหัวข้อ
ทางการแพทย์
๑๐. การประชุมวิชาการ
ระหว่างห้องปฏิบัตกิ าร

๒๐

๑๑. การประชุมวิชาการระหว่าง
ภาควิชา/หน่วยงาน หรือ
เทียบเท่า
๑๒. การเสนอพยาธิสภาพผู้ป่วยที่
น่าสนใจ
๑๓. สโมสรวารสาร
๑๔. กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ
๑๕. การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖. การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อ
สาเร็จรูป
๑๗. การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการ
ฝึกปฏิบัติงาน
๑๘. การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อม
แบบทดสอบ
๑๙. การแต่งหนังสือหรือตาราทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
๒๐. การเป็นวิทยากรหรือผู้
อภิปรายในเนื้อหาวิชาการทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์

๒๑. การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
๒๒. การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
๒๓. การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์แพทย์
๒๔. นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์และการแพทย์
๒๕. การตีพมิ พ์ผลงานวิชาการทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
วารสารวิชาการ
๒๖. การเสนอผลงานทางวิชาการ
๒๗. การทบทวนและกลัน่ กรองผลงาน
วิชาการทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
๒๘. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
๒๙. การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย
๓๐. การอ่านผลงานเพือ่ ประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ

๓๑.การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
๓๒.การประชุมบริหารจัดการด้านเทคนิค
การแพทย์และสาธารณสุข
๓๓.โครงการสารวจผูร้ ับบริการ
๓๔.โครงการสารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน
๓๕.การมีสว่ นรวมในการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
๓๖.เป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ภายใน (เครือข่าย) หรือเป็นผู้ตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง
๓๗.เป็นผู้ตรวจติดตามและประเมินระบบ
การศึกษาในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
๓๘.การศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต่อยอดของ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือหลักสูตรที่
เกือ้ กูลกับในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
๓๙.การศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัตริ
บัตรหรือหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ ทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
๔๐.การศึกษาในหลักสูตรด้านการบริหารที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
๗๐. กิจกรรมทีส่ ภาอนุมัติคะแนนพิเศษ

ตำรำงที่ ๔ จำนวนกิจกรรมที่สถำบันยื่นและได้รับกำรอนุมัติแบ่งตำมชนิดกิจกรรม
ชื่อสถำบัน

๑

สภาเทคนิคการแพทย์

๒

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จากัด

๔

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด

๒

๑๗

๔๒

๒

๒๘

๓

๓๗

๑

๒๒

๓

๒๖

๗

๑๔

๔

๔

๑๓

๔

๕

๙

๔

๒

๗

๑

๕

๗

๕

๒

๗

๒

๓

๗

๕

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

๒

๓

บริษัท กิบไทย จากัด
๑
๑

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จากัด

๒

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓

๑

๒

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑

๑

๒

๖
๒

๖

๖

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๒

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

๑

รวม

๑๘

๒

บริษัท เมดิทอป จากัด

๖

๒๒

บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จากัด

กรมควบคุมโรค

ชนิดกิจกรรม
๓
๔

๒

๒

๖

๑

๖

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕

๕

บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จากัด

๓

บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส

๓

บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จากัด

๑

กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๒

๔

๖

๑

๒

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

๒

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

๒

๕
๒

๕

๑

๓

๑

๓
๒

๒

๒
๑

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๕

๑

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลสระบุรี

๒

๑

๒
๑

๒
๒

๑

๒

๑

๑

๒

๑

๑

๒
๒๑

ชื่อสถำบัน

๑

สมาคมโลหิตวิทยา

๒

๒

ชนิดกิจกรรม
๓
๔

๑๗

รวม
๒

๑

โรงพยาบาลหาดใหญ่
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครปฐม

๖

๑

๑

๑
๑

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑

๑

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป
จากัด

๑

๑

๑

๑

บริษัท วายดีไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย) จากัด

๑

๑

บริษัทเฟิร์มเมอร์ จากัด

๑

๑

บริษัทดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์

๑

๑

๑

ล้านนาแล็บ

๑
๑

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑

รวม

๓๓

๑
๑

๑๙

๑๒๖

๗๑

๒

๑

๒๕๓

ตำรำงที่ ๕ จำนวนผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์แบ่งตำมหัวข้อของกิจกรรมแบบทดสอบ
ลาดับที่ ชื่อเรื่อง
๑
ความสาคัญของสภาวะวิตามินดีในกลุ่มประชากรไทย
๒
คาแนะนาของสมาคมโรคเบาหวานอเมริกัน ค.ศ.
๒๐๑๔
๓
กลไกการเกิดภาวะ Hypoglycemia
๔
การหาค่าอัตราการกรองที่โกลเมอรูรัส
Measurement of Glomerular Filtration Rate
๕
Procalcitonin (PCT): A new tool for sepsis
๖
การเกิดใหม่ของภัยวัณโรค
๗
นิโคตินและโคตินินในบุหรี่
๘
เครื่องมือในการนาวิชาชีพไปสู่องค์กรเรียนรู้
๙
สรุปผลงานสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๕๔๒๕๕๗
๑๐ แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารเพื่อประเมิน
ภาวะสุขภาพในคลินิกเทคนิคการแพทย์

๒๒

หมวดควำมเชี่ยวชำญ
เคมีคลินิก
เคมีคลินิก

คะะแนน จำนวนผู้ทำ

๑
๒

๔,๘๐๐
๔,๑๘๔

เคมีคลินิก
เคมีคลินิก

๒
๒

๓,๘๕๔
๒,๙๒๓

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
จุลชีววิทยาคลินิก
พิษวิทยา
การบริการห้องปฏิบัติการ
การบริการห้องปฏิบัติการ

๒
๑
๒
๒
๒

๓,๘๔๓
๔,๖๑๐
๓,๓๓๙
๓,๓๗๕
๓,๓๑๗

การบริการห้องปฏิบัติการ

๒

๓,๒๑๓

๓. ภำครำยบุคคล
๓.๑ จานวนนักเทคนิคการแพทย์ที่ลงทะเบียนเพื่อทาการตรวจสอบคะแนนแล้วจานวน ๗,๑๘๗ ราย
๓.๒ มีจานวนนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคะแนนสะสมแล้ว จานวน ๗,๙๓๗ ราย
ตำรำงที่ ๖ จำนวนและร้อยละของนักเทคนิคกำรแพทย์ที่ลงทะเบียนเพื่อทำกำรตรวจสอบคะแนน
เลขที่ ทน.
๑-๑๐๐๐
๑๐๐๑ - ๓๐๐๐
๓๐๐๑ - ๕๐๐๐
๕๐๐๑ - ๘๐๐๐
๘๐๐๑ - ๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑ – ๑๔๕๐๐

จานวนที่ลงทะเบียนเพื่อทำกำรตรวจสอบคะแนน (จานวนราย/ร้อยละ)
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑๐๒/๑๐.๒
N/A
N/A
N/A
N/A
๔๓๓/๑๔.๔๓
N/A
N/A
N/A
N/A
๘๗๑/๔๓.๕๕
N/A
N/A
N/A
N/A
๑,๔๒๒/๔๗.๔๐
N/A
N/A
N/A
N/A
๑,๑๘๙/๕๙.๔๕
N/A
N/A
N/A
N/A
๓,๑๗๐/๖๓.๔๐
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A: ไม่มีข้อมูล

ตำรำงที่ ๗ จำนวนนักเทคนิคกำรแพทย์ที่มีคะแนนกำรศึกษำต่อเนื่องแบ่งตำมช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน
๒๕๕๗
๖,๕๖๓/๔๕.๒๖
ยังไม่มีคะแนน
น้อยกว่า ๑๐ คะแนน
๑,๔๓๐/๙.๘๖
ระหว่าง ๑๐ ถึง ๓๐ คะแนน ๔,๔๒๒/๓๐.๕๐
ระหว่าง ๓๑ ถึง ๕๐ คะแนน ๑,๗๖๒/๑๒.๑๕
ระหว่าง ๕๑ ถึง ๑๐๐ คะแนน ๓๑๕/๒.๑๗
มากกว่า ๑๐๐ คะแนน
๘/๐.๐๖

จานวน(ราย)/ร้อยละ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

๒๕๖๐
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

๒๕๖๑
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A: ไม่มีข้อมูล

๒๓

กำรวิเครำะห์และโอกำสพัฒนำ
๑. โครงสร้ำง ศ.น.ทนพ. และระบบบริหำร
ศ.น.ทนพ. ตั้งขึ้นโดยข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ มีฐานะเป็นหน่วยงานในสภาเทคนิคการแพทย์ มี
การกาหนดอานาจหน้ าที่และให้ มีผู้ อานวยการรับผิ ดชอบโดยกาหนดคุณสมบัติและอ านาจหน้ าที่ แต่ไ ม่
กาหนดโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการไว้ เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
ซึ่งใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ ในปี ๒๕๕๗ นายกสภาเทคนิคการแพทย์แจ้งว่าจะปรับปรุงระบบการบริหารสภา
เทคนิคการแพทย์ให้ทันสมัยขึ้น ตั้งแต่เริ่มตั้ง ศ.น.ทนพ.ในปี ๒๕๕๖ สภาเทคนิคการแพทย์ได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ทาหน้าที่บริหารจัดการ และเป็นผู้ปฏิบัติในกิจกรรม
ต่างๆ ไปพร้อมกัน ปัญหาสาคัญคือในข้อบังคับ ฯ กาหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มี
อายุ ๕ ปี โดยให้ ส มาชิ กทากิจ กรรมเก็ บ คะแนนการศึ กษาต่อ เนื่อ งให้ ครบตามเกณฑ์ เพื่อน าไปต่อ อายุ
ใบอนุญาต โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา เนื่องจากสภาเทคนิคการแพทย์อยู่ใน
ระยะที่จะปรับปรุงระบบบริหารจัดการเช่นกัน คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องฯ จึงเสนอสภาเทคนิค
การแพทย์ขอนาระบบ PDCA หรือ Deming cycle มาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการตามแนว TQA โดยขอ
ความร่วมมือสภาเทคนิคการแพทย์ให้ปรับวิธีดาเนินงานให้ประสานสอดคล้องไปพร้อมกัน เริ่มด้วยการทา
SWOT analysis, Strategy plan , Action plan , Annual report , การจัดทาฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นระบบ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสนอให้แก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารและการจัดการภายใน
องค์กร โดยการนาโปรแกรมจัดการภายในสานักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) มาใช้เพิ่มจากระบบปกติ
๒. ด้ำนบุคลำกร
ปี ๒๕๕๖ ดาเนินงานโดยคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ จนถึงปี ๒๕๕๗ มีการแบ่ง
มอบเจ้าหน้าที่ของสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อรับผิดชอบ ประสานงานและช่วยปฏิบัติงาน ๑ คน และได้ แต่งตั้ง
ให้ประธานอนุกรรมการฯ เป็นผู้อานวยการ ศ.น.ทนพ. มีผู้ช่วยผู้อานายการศู นย์ ๓ คนตามข้อบังคับ แต่งาน
หลั กคือการปฏิบั ติการเกี่ย วกับ การรั บ รองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อ งและกาหนดคะแนนให้ ส ถาบันผลิ ต
หลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนือง และสมาชิกเป็นรายบุคคลซึ่งมีมากจนไม่สามารถทาได้ทันตามเวลาที่
กาหนดไว้ในระเบียบ จึงเสนอให้มีการ จัดทาแผนพัฒนาบุ คคลทั้งในส่วนของอนุกรรมการ และ ศ.น.ทนพ.
กาหนดภารกิจอานาจหน้าที่ของกลไกที่ เกี่ยวข้องให้ชัดเจน โดยในปีแรก ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการฯ จะ
รับผิดชอบทุกภาระงาน ปีที่สอง ๒๕๕๘ นักเทคนิคการแพทย์เต็มเวลา ๑ คนที่จ้างมาจะเข้ามาเรียนรู้งานและ
รับโอนงานประจาวันบางส่วน ปีที่สามและสี่ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ จะต้องรับโอนงานประจาวันส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด ปีที่ห้า ๒๕๖๑ ปีสุดท้ายของแผน คณะอนุกรรมการฯ และ ศ.น.ทนพ. จะดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
ที่กาหนดไว้คือ อานวยการและปฏิบัติการแยกจากกัน สาหรับตาแหน่งผู้อานวยการ ศ.น.ทนพ. ที่กาหนด
วาระไว้ ๓ ปี อยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน กับเงื่อนไขห้ามมิให้กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์
ดารงต าแหน่งนี้ แต่ไม่มีข้อห้ามสาหรับบุคลากร ประจาซึ่งสามารถเข้าสู่ตาแหน่งนี้ได้หากมีคุณสมบัติและ
ความสามารถเหมาะสม ถือว่าเป็นตาาแหน่งที่มีความสาคัญในการบริหารจัดการ ศ.น.ทนพ. ต้ องประสานงาน
๒๔

กับสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ได้ เพื่อความต่อเนื่อง
จาเป็นต้องเสนอให้มีการวางแนวทางเอาไว้ดังนี้ ตามที่ในวาระ แรกได้มีการแต่งตั้งผู้อานวยการ ศ.น.ทนพ.
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นในวาระต่อไป สภาฯ
น่าจะพิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการ ศ.น.ทนพ. จากอนุกรรมการฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อสานงานต่อเนื่องให้ครบตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ ศ.น.ทนพ. หลังปี ๒๕๖๓ จึงพิจารณาแต่งตั้งจากบุคลากรประจาของ ศ.น.ทนพ. หรือ
บุคคลภายนอก ตามความเหมาะสม เนื่องจากระบบ สนับสนุนต่างๆ น่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนแล้ว
๓. ด้ำนวิธีดำเนินงำน
ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการฯ ต้องทางานเร่งด่วนแข่งกับเวลาเพื่อให้การศึกษาต่อเนื่อง
เริ่มเดินไปได้ จึงใช้วิธีประสานงานและขออนุมัติสภาฯ เป็นครั้งคราว เมื่อดาเนินการไประยะหนึ่งได้เสนอให้มี
การประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการกับผู้บริหารสภาฯ เพื่อกาหนดวิธีการบริหารจัดการของ ศ.น.ทนพ.
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การดาเนินงานตามระเบียบต่างๆ ในห้วงแรกพบปัญหาในทางปฏิบัติบางส่วน อนุกรรมการฯ เสนอ
แก้ไขปรับปรุงระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น การผลิต
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ ยังไม่เป็นระบบ ขาดการติดตาม ตรวจสอบ
มาตรฐานและคุณภาพอย่างจริงจัง จึงเสนอให้มีการจัดทาแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ ตักเตือน และ
พัฒนา สถาบันหลักและสถาบันสมทบให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เสนอให้มีการสุ่มตรวจการจัดกิจกรรมของ
สถาบันและให้มีการรายงานผลการดาเนินงานของสถาบันสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาของสถาบัน และ
ศ.น.ทนพ. น่าจะจัดทาลาดับความน่าเชื่อถือของแต่ละสถาบันเป็นกลุ่มด้วย
ทะเบียนสมาชิก ณ ๓๑ ธันวาคม มีจานวน ๑๔,๕๐๐ คน มีผู้เข้ามาทากิจกรรมกับ ศ.น.ทนพ. ๗๑๘๗
คน การที่ฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ จึงคาดว่าสมาชิกที่ไม่เข้ามาสู่ระบบอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น ไม่ทราบ ถึง
แก่กรรม ไปอยู่ต่างประเทศ ประกอบอาชีพอื่นโดยขาดจากวิชาชีพ หรือยังทาวิชาชีพแต่ไม่เคยไปร่วมงาน
กิจกรรมวิชาการประชุมใดๆ ทาให้ไม่ทราบเรื่องอายุใบอนุญาตและการนาคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไปใช้ต่ อ
อายุใบอนุญาต โดยเฉพาะกลุ่มที่ถือใบอนุญาตประกอบโรคศิล ปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ ที่เข้าใจว่าเป็น
ใบอนุญาตตลอดชีพที่ไม่หมดอายุ หากปล่อยให้ใบอนุญาตขาดอายุก็จะกลายเป็นการประกอบวิชาชีพโดยผิด
กฏหมายทันที จึงเสนอให้ปรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งด้านของสภาเทคนิคการแพทย์
และ ในส่วนของ ศ.น.ทนพ.
จานวนสถาบันหลักและสถาบันสมทบที่มีไม่มาก อาจเป็นเพราะสถาบันไม่เห็นประโยชน์ บางสถาบัน
ไม่เข้าใจเรื่องกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ แม้จะเปิดการอบรมผู้รับผิดชอบการศึกษาต่อเนื่อง
ของสถาบัน ผลิ ตฯไปแล้ว ๑ ครั้ง สถาบัน หลักจานวนมากก็ยังไม่เปิดรับสถาบันสมทบและมีกิจกรรมน้อย
ขณะที่บ ริ ษัทเอกชนหลายแห่ งมีการจั ดกิจ กรรมมากและเกือบทั้งหมดเป็นสถาบันสมทบของสภาเทคนิค
การแพทย์ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์กาหนดให้เป็นสถาบัน
๒๕

สมทบของคณะเทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ มีความเข้าใจและมีการจัดกิจกรรมฯ เป็นอย่างดี เสนอให้มี
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับองค์กรที่มีคุณสมบัติเป็นสถาบันผลิตหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ มาก
ขึ้น ทั้งทางตรง การใช้เวปไซด์สภาเทคนิคการแพทย์ และควรจัดประชุมสัมมนาสถาบันผลิตฯ เพิ่มขึ้น อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง จากการอบรมผู้รับผิดชอบการศึกษาต่อเนื่องแรกเข้าเพียงครั้งเดียว
ระบบฐานข้อมูลการเก็บและรักษาคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสมาชิก เนื่องจากเป็นหลักฐานสาคัญ
สาหรับการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึงผิดพลาดไม่ได้ สูญหายไม่ได้ เพราะอาจนาไปสู่
การฟ้องร้องสภาเทคนิคการแพทย์ จึงเสนอแนะให้จัดระบบเก็บคะแนนที่รัดกุม เสี่ยงต่อการสูญหายน้อยที่สุด
เสนอให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือชานาญงานด้านโปรแกรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มารับผิดชอบ ดูแลและ
ตรวจสอบเป็นประจา
การจั ดการศึก ษาต่อเนื่ องชนิ ดเรี ย นรู้ด้ว ยตนเอง โดยเฉพาะการเรีย นออนไลน์ ซึ่ง สามารถทาได้
หลากหลายสาขา หลากหลายรูปแบบ จาเป็นจะต้องมีคนจานวนมากเข้ามาร่วมงานในการผลิตกิจกรรม เสนอ
ให้มีการตั้งคณะทางานขึ้นมาช่วย
ความพึง พอใจของสมาชิกในการดาเนิ นงานของ ศ.น.ทนพ. จาเป็ นต้องมี ระบบการสื่ อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกที่รวดเร็ว เพียงพอและตรงกับความนิยมหรือความต้องการของสมาชิก ระบบรับฟังข้อ
ร้องเรียน ปัญหา ข้อเสนอแนะต้องมีประสิทธิผลเป็นระบบวัดและจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเสนอให้กลไก
ของสภาฯ ดาเนินการปรับปรุง เช่น เพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์ชนิดต่างๆ ในการให้ข้ อมูลข่าวสาร ถาม-ตอบ รับ
ข้อร้องเรียน รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
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๒.ประชุมอนุกรรมการ
การศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
การแพทย์

๑.ประชุมสภาเทคนิค
การแพทย์

๒.๒ ประชุม อก.CMTE วาระพิเศษ

๒.๑ ประชุม อก.CMTE วาระปกติ

๑.๕ จัดทาแผนดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อสภานายกพิเศษ
ประจาปี

๑.๔ สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี

๑.๓ รายงานผลการดาเนินงานรอบครึง่ ปี (๖ เดือน)

๑.๒ ขออนุมัติวิธีดาเนินงาน(ถ้ามี)

๑.๑ ขออนุมัติแผนงาน CMTE ประจาปีกาหนดการ

เริม่ เตรียมการประมาณเดือน พ.ย.ก่อนปีกาหนดการ

รายการปฏิบตั ิงาน

ตำรำงที่ ๘ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๘
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ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผนแผนกำรปฏิบัติงำนประจำปี ๒๕๕๘ ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องเทคนิคกำรแพทย์

๒๗

บุญธรรม

บุญธรรม , จักรกฤษณ์

ชะเลง

วาระพิเศษกรณีมีปญ
ั หาเร่งด่วนต้องพิจารณา

วาระปกติ ปีละ ๖ ครั้ง

เสนอสภาเทคนิคการแพทย์ผา่ นเลขาธิการ และ
ปชส. เพือ่ เผยแพร่แก่สมาชิกและประชาชน
เสนอสภาเทคนิคการแพทย์ผา่ นเลขาธิการ และ
ปชส.เพือ่ เผยแพร่แก่สมาชิกและประชาชน
เสนอสภาเทคนิคการแพทย์ผา่ นเลขาธิการ
ภายใน มี.ค.ทุกปี

เทียนชัย
ชะเลง

เสนอวาระผ่านเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์

รอแผนงานประจาปีสภาเทคนิคการแพทย์

หมายเหตุ

เทียนชัย

บุญธรรม

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

๒๘

๓.ระบบอัตโนมัติ CMTE
online

๓.๔ การปรับปรุงพัฒนาระบบอัตโนมัติ CMTE online

๓.๓ การดูแลระบบ HW/SW ประจาวงรอบ

๓.๒ การสารองข้อมูลประจาวงรอบ

๓.๑ การใช้ระบบอัตโนมัติ CMTE online เต็มรูปแบบ

รายการปฏิบตั ิงาน

Do

Plan

Do

ทีป่ รึกษาด้าน IT สมบูรณ์ ใช้จิตอาสา ๒ ท่านมาดูแลและให้คาปรึกษา
, พรสุรี
ติดตามกากับ แจ้งปัญหาข้อขัดข้อง
เทียนชัย , อก.
โปรแกรมเมอร์ และชีแ้ จงข้อร้องเรียนทุกเดือน
ผ่าน Social media

หมายเหตุ

Plan
Do

สมบูรณ์

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

ทีป่ รึกษาด้าน IT สมบูรณ์ วันละครัง้ ๒ HD , TD - Outsourcing อยูใ่ น
ระหว่างออกแบบระบบ เจรจา และหา
พรสุรี
ผูร้ ับผิดชอบประจา

ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Plan

Do

Plan

ตำรำงที่ ๘ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๘ (ต่อ)

๔.การสร้างช่องทางสื่ อสาร
ปชส.สมาชิก

๔.๗ การทาสื่อประชาสัมพันธ์อนื่ ๆ (ระบุ)

๔.๖ การจัดนิทรรศการ/การส่งเสริมการใช้ CMTE online

๔.๕ Twitter CMTE

๔.๔ THAI CMTE CENTER Official Line

๔.๓ Line group CMTE

๔.๒ FaceBook CMTE

๔.๑ Website CMTE

รายการปฏิบตั ิงาน

Do

Plan

Do

Plan

Do
Plan
Do
Plan
Do
Plan
Do

Plan

Plan
Do

ตำรำงที่ ๘ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๘ (ต่อ)

๒๙

๔

๒๗

ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สื่อทางเวปสภา ผ่านอนุปชส. , สื่อ online ตรง
ถึงสถาบัน

ในงานประชุมวิชาการประจาปีของสมาคม
เทคนิคฯ ,การเป็นวิทยากรบรรยาย

อก.

มนต์ชยั

ปัจจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายจานวน ๒๘ ราย

ปัจจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายจานวน ๑๙๓๔ ราย

พรสุรี
พรสุรี

ปัจจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายจานวน ๒๑ ราย

รอสภาฯ เปลี่ยน URL Website ใหม่
http://www.mtc.or.th/cmt/
ปัจจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายจานวน ๒,๒๙๔ ราย

หมายเหตุ

พรสุรี

พรสุรี

สมชัย

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

๓๐

๕.สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ

บุญธรรม ปาลณี
จิรายุ มณี

๕.๖ การกากับ การตรวจสอบ ติดตาม ข้อมูลสถาบันในระบบฐานข้อมูลเพือ่ Plan
แจ้งเตือนการต่ออายุ และการประเมินสถาบันฯ เพือ่ ต่ออายุ
Do

มนต์ชยั , สุรีพร

กากับติดตามโดยการจัดสัมมนาสถาบันหลัก/
สมทบ ปีละครั้ง (refreshing Course) การแจ้ง

อัตโนมัตไิ ม่เกิน ๓๐ วันหลังยื่นขอ

ปีละ ๑ ครั้งๆละไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง ,
Refreshing Course
รอแผนประชุมคณบดีสถาบันผู้ผลิต หรือ ที่
ประชุมไตรภาคี(สภา/สมาคม/คณบดี)

สมบูรณ์
สมชัย

เริ่ม เม.ย.๕๗

หมายเหตุ

บุญธรรม

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

เทียนชัย มนต์ชยั
สมบูรณ์ สุรีพร

Do

Plan
Do
Plan
Do
Plan
Do
Plan

ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Plan
๕.๕ การตรวจสอบ รับรองหลักสูตร/กิจกรรม การกาหนดหน่วยคะแนน รหัส
หลักสูตร/กิจกรรมสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ
Do

๕.๔ การประเมิน/รับรองสถาบันหลัก/สถาบันสมทบครั้งแรก

๕.๓ การสร้างเครือข่ายผู้บริหารสถาบันหลักเชิงรุก

๕.๒ การฝึกอบรมสถาบันหลัก/สถาบันสมทบที่ผา่ นการรับรอง

๕.๑ การรับสมัครสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ

รายการปฏิบตั ิงาน

ตำรำงที่ ๘ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๘ (ต่อ)

๖.สมาชิกสัมพันธ์

พิไลวรณ เทียนชัย

จิรายุ

Plan
Do
Plan
Do

๖.๔ การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในระบบฐานข้อมูลเพือ่ แจ้งเตือนการต่ออายุ
วันเริ่มใบอนุญาต : ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖.๕ ส่งเสริมการเขียนบทความเป็นข้อสอบออนไลน์ดา้ นมาตรฐาน
ห้องปฏิบตั กิ าร (LA) การบริหารจัดการห้องปฏิบตั กิ าร และ กฏหมาย

แพทย์

เทียนชัย มนต์ชยั
สมบูรณ์ พรสุรี
สมชัย สมบูรณ์ ชะเลง
จักรกฤษณ์

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

จักรกฤษณ์

Do

Plan

Plan
Do

ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Plan
๖.๓ การออกประกาศนียบัตรรับรองคะแนนสมาชิก เพือ่ ใช้ตอ่ อายุใบอนุญาต
เมื่ อครบกาหนด ๕ ปี
Do

๖.๒ การประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพอืน่

๖.๑ การประชาสัมพันธ์และบริหารข้อร้องเรียน

รายการปฏิบตั ิงาน

ตำรำงที่ ๘ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๘ (ต่อ)

๓๑

เดือนละครั้ง เริ่มปี ๖๐ อยู่ในขั้นวางแผน
ดาเนินงาน
เริ่มปี ๕๘ ประสานงานกับคณาจารย์คณะต่างๆ
ให้เขียน สนับสนุนให้สมาชิกในร.พ. และ

ออกตามมติ อก.และ สภาฯ ก่อนใบอนุญาต
หมดอายุไม่น้อยกว่า ๒ เดือน เริ่มปี ๖๑ อยู่ใน
ขั้นวางแผนดาเนินงาน

รอระบบบริหารข้อร้องเรียนของสภา , จัดระบบ
ประเมิน online มิ.ย.-ก.ค.
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั วิชาชีพ แพทย์
ทันตแพทย์และพยาบาล แบบไม่เป็นทางการ

หมายเหตุ

๓๒

๗. บริหารจัดการทัว่ ไป

ใช้แผนงานสภาฯ เป็นหลัก
แผน
ทาได้ดกี ว่าแผน
ทาได้ตามแผน
อยู่ในระหว่างดาเนินการ/ช้ากว่าแผน
ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ

๗.๔ การทบทวนมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง เสนอสภาฯ เห็นชอบ

๗.๓ งานจัดหาอุปกรณ์สานักงาน ศ.น.ทนพ.

๗.๒ งานการเงิ นงบประมาณ ศ.น.ทนพ.

๗.๑ งานบุคลากร ศ.น.ทนพ.

รายการปฏิบตั ิงาน

Do
Plan
Do
Plan
Do
Plan
Do

Plan

ตำรำงที่ ๘ Gantt’s Charts แสดงแผนและผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๘ (ต่อ)

* **

ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เทียนชัย

สมชัย

สมชัย

สมชัย

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

ปีละครั้ง จัดทารายงานประจาปีแบบมาตรฐาน

ใช้แผนงานบริหารวัสดุครุภณ
ั ฑ์สภาฯ

ใช้แผนงานงบประมาณสภาฯ

ใช้แผนงานบริหารบุคคลสภาฯ
เสนอความต้องการ จทน.ประจาเพิม่ *
ผอ.ศ.น.ทนพ. ** จนท.รับผิดชอบระบบ IT

หมายเหตุ

รำยนำมสถำบันหลักและสถำบันสบทบ ประจำปี ๒๕๕๗
ที่

หน่วยงาน

วันที่อนุมัติ

วันหมดอายุ

ประเภทสถาบัน

๑

สภาเทคนิคการแพทย์

๑๔/๑๐/๒๕๕๖

-

สถาบันหลัก

๒

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาล

๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

๓

สถาบันการศึกษา ๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

๔

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาล

๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

๕

โรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาล

๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทย
๘ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๙ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๐ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
รังสิต
๑๑ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถาบันการศึกษา ๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

องค์กรอิสระ

๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

สถาบันการศึกษา ๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

สถาบันการศึกษา ๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

สถาบันการศึกษา ๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

ส่วนราชการ

๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

๑๒ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
๑๔ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สถาบันการศึกษา ๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

สถาบันการศึกษา ๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

โรงพยาบาล

๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

๑๕ โรงพยาบาลหาดใหญ่

โรงพยาบาล

๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

๑๖ กรมควบคุมโรค

ส่วนราชการ

๑๙/๙/๒๕๕๗

๑๘/๙/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

๑๗ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันการศึกษา ๑๙/๙/๒๕๕๗

๑๘/๙/๒๕๖๒

สถาบันหลัก

๑๘ บริษัท จอร์นสัน แอนด์จอห์นสันไทย
จากัด
๑๙ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๐ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
๒๑ บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย)
จากัด

๑๖/๕/๒๕๕๗

๑๕/๕/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

สถาบันการศึกษา ๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

บริษัท เอกชน

๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

บริษัท เอกชน

๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๖

ลักษณะองค์กร

บริษัท เอกชน

๓๓

ที่

๓๔

หน่วยงาน

ลักษณะองค์กร

วันที่อนุมัติ

วันหมดอายุ

ประเภทสถาบัน

๒๒ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) บริษัท เอกชน

๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๒๓ บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จากัด

บริษัท เอกชน

๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๒๔ บริษัท วายดีไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย)
จากัด
๒๕ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จากัด

บริษัท เอกชน

๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

บริษัท เอกชน

๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๒๖ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒๗ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๘ บริษัท ซีเมนส์ จากัด

สถาบันการศึกษา ๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

สถาบันการศึกษา ๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

บริษัท เอกชน

๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๒๙ บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส

บริษัท เอกชน

๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๓๐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันการศึกษา ๑๖/๖/๒๕๕๗

๑๕/๖/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๓๑ บริษัท กิบไทย จากัด

บริษัท เอกชน

๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๓๒ บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จากัด บริษัท เอกชน

๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๓๓ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จากัด

บริษัท เอกชน

๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๓๔ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จากัด

บริษัท เอกชน

๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๓๕ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่
แมเนจเม้นท์ คอร์ป จากัด
๓๖ บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จากัด

บริษัท เอกชน

๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

บริษัท เอกชน

๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๓๗ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

โรงพยาบาล

๑๕/๘/๒๕๕๗

๑๔/๘/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๓๘ บริษัท เมดิทอป จากัด

บริษัท เอกชน

๑๙/๙/๒๕๕๗

๑๘/๙/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๓๙ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน ภาคใต้
จังหวัดตรัง
๔๐ บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์
จากัด
๔๑ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จากัด

โรงพยาบาล

๑๙/๙/๒๕๕๗

๑๘/๙/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

บริษัท เอกชน

๑๙/๙/๒๕๕๗

๑๘/๙/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

บริษัท เอกชน

๑๙/๙/๒๕๕๗

๑๘/๙/๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

๔๒ บริษัท เมด-วัน จากัด

บริษัท เอกชน

๓๑/๑๐/๒๕๕๗

๓๐/๑๐/๒๕๖๒ สถาบันสมทบ

๔๓ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

องค์กรอิสระ

๓๑/๑๐/๒๕๕๗

๓๐/๑๐/๒๕๖๒ สถาบันสมทบ

๔๔ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์

โรงพยาบาล

๒๑/๑๑/๒๕๕๗

๒๐/๑๑/๒๕๖๒ สถาบันสมทบ

๔๕ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จากัด

บริษัท เอกชน

๑๙/๑๒/๒๕๕๗

๑๘/๑๒/๒๕๖๒ สถาบันสมทบ

๔๖ บริษัท ซายน์เทค จากัด

บริษัท เอกชน

๑๙/๑๒/๒๕๕๗

๑๘/๑๒/๒๕๖๒ สถาบันสมทบ

ภำพกิจกรรมที่ทำในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
กำรประชุมอนุกรรมกำร

๓๕

กำรจัดแสดงนิทรรศกำรในงำนประชุมวิชำกำรสมำคมเทคนิคกำรแพทย์ ฯ ปี ๒๕๕๗

๓๖

กำรจัดอบรมสถำบันหลักและสถำบันสมทบ

๓๗

รายชื่ออนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ปี ๒๕๕๗

๑. รศ.ทนพ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ
๒. พ.อ.ทนพ.ชะเลง ฉายวิโรจน์
๓. ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์
๔. ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง
๕. ทนพ.มนต์ชัย เกตุรังษี
๖. ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์
๗. ทนพ.มณี เตชวิริยะ
๘. ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่
๙. ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ
๑๐.พ.อ.ทนพ.บุญธรรม ขอประเสริฐ
๑๑.นายจักรกฤษณ์ คล้ายคลึงดี

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์

Website

Facebook Fan page

Official Line

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (ศ.น.ทนพ.) สภาเทคนิคการแพทย์
ชั้น ๒ อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๔๒๕๒ โทรสาร ๐-๒๘๘๔-๐๔๓๐ ต่อ ๓๖๐๕๓

