
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
(อ้างอิงร้อยละการด าเนินงานใน OMS) 

ผลการด าเนินการ(สะสม) 
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สรุป 

1.1 จ ำนวนผลงำนวิจัย งำนนวัตกรรม/งำนสรำ้งสรรค์ด้ำน
สุขภำพหรือกำรดูแลผูสู้งอำยุ ที่น ำไปใช้ประโยชนส์ ำหรับ
ชุมชน สังคม 

27 100% 
 

15  

1.2 จ ำนวนงำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์แม่นย ำ บริกำรดำ้นกำรแพทย์แม่นย ำ 5 
บริกำร (นับสะสม) 

0% 
 

5 บริกำร (ข้อมูลสะสมจำกปีงบประมำณ 2563) 
1. กำรตรวจกำรกลำยพันธ์ุของยีนก่อมะเร็งเม็ดเลือด

ขำว (อ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน) 
2. โครงกำรตรวจวินิจฉัยเชื้อ HPV สำยพันธ์ุที่มี

ควำมเสีย่งสูงต่อกำรเกิดมะเร็งปำกมดลูก (ผศ.ดร.
ธนวรรณ  ส ำลรีัตน์ คำรร์ำเวย์) 

3. โครงกำรตรวจวินิจฉัยกำรตดิเช้ือ GC และ CT 
ด้วยวิธี Real-time PCR In-house Multiplex 
(ผศ.ดร.ธนวรรณ  ส ำลีรตัน์ คำร์รำเวย์) 

4. กำรตรวจวินจิฉัยกำรติดเชื้อ CMV เชิงปริมำณ
ด้วยวิธี Quantitive real-time PCR (อ.ดร.เนตร
ดำว  คงใหญ่) 

5. กำรตรวจ HLA (อ.ดร.น้ ำผึ้ง  อนุกูล) 

 

2.1 ร้อยละของนักศึกษำสอบผำ่นใบประกอบวิชำชีพ มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 90 50% 
 

รอผลกำรจัดสอบช่วงกลำงปี 2564  

2.2  ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนนกำรประเมินมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 4.5 (ใช้คะแนนจำกกำร
ส ำรวจของส ำนักพัฒนำคณุภำพ

กำรศึกษำ) 

- ปริญญำตรี ภำพรวมคณะฯ 4.38 
 เทคนิคกำรแพทย ์ 4.32 
 รังสีเทคนิค  4.50 
 กิจกรรมบ ำบัด  4.46 
 กำยภำพบ ำบัด  4.16 

 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
(อ้างอิงร้อยละการด าเนินงานใน OMS) 

ผลการด าเนินการ(สะสม) 
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สรุป 

2.3  ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งำนท ำงำนภำยใน 1 ปี มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 95 
(ติดตำมข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำ

ภำยใน 8 เดือน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
85) 

- ปริญญำตรี ภำพรวมคณะฯ 79.02 
 เทคนิคกำรแพทย ์ 70.67 
 รังสีเทคนิค  94.12 
 กิจกรรมบ ำบัด  81.36 
 กำยภำพบ ำบัด  71.79 

 

2.4 ร้อยละนักศึกษำต่ำงชำติที่เขำ้เรียนในหลักสูตรนำนำชำติ
ระดับบณัฑติศึกษำ 

35% 50% 
 

ภำพรวม นศ.มสีถำนภำพ 
ปีกำรศึกษำ 2563 = 31/69 = 44.93% 
BioMed = 23/47 = 48.94% 
MT = 8/22 = 36.36% 

 

2.5 จ ำนวนบทเรียนออนไลนส์ ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย อย่ำง
น้อย 4 บทเรียนในปี 2565 

3 บทเรียน (นับสะสม 63=2/64=1) - 2 
ปี 2563 = RT/PT 

 

2.6 จ ำนวนหลักสูตรที่มุ่งเน้น Outcome-based Education 1 หลักสูตร (OT) 100% 
 

ปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรีกิจกรรมบ ำบัด รวม 1 
หลักสตูร (WZ1CZBEL) 

 

2.7 จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำร (Tailor 
made) ส ำหรับนักวิชำชีพ นักศึกษำและผูส้นใจทุกช่วงวัย ท้ัง
ในและต่ำงประเทศ 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4 โครงกำร 
*เน้นโครงกำรจำกต่ำงประเทศ 

**เฉพำะที่จัดตำมควำมต้องกำร / 
นับรวมโครงกำร นศ.แลกเปลีย่นดู

งำนหรือฝึกอบรม 

50% 
ยกเลิก 1 โครงกำร (25%) 

 

ยอมรับผลกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์โควดิ-19 

 

2.8 จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพเฉพำะทำงที่ได้รับกำร
รับรองจำกสภำวิชำชีพหรือกรรมกำรวิชำชีพ 

5 หลักสูตร 
**นับโครงกำรที่ไดร้ับกำรรับรอง
จำกสภำ/กรรมกำรวิชำชีพ นับ

สะสมโครงกำรที่มสีถำนะ active 

40% 
 

4 หลักสูตร (นับสะสม) 
ปี 2563 
1. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  Management of 

cervical disorders: Assessment to 
recovery รุ่นที่ 3 (2 - 4 ธันวำคม 2562) 

2. หลักสูตรอบรมเทคนิคกำรแพทย์เฉพำะทำง 16 
หน่วยกิต สำขำโลหติวิทยำด้ำนสณัฐำนวิทยำ

 

http://202.28.25.188:50140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WZ1CZBEL


ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
(อ้างอิงร้อยละการด าเนินงานใน OMS) 

ผลการด าเนินการ(สะสม) 
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สรุป 

เซลล์เมด็เลือด รุ่นที่ 4 (1 สิงหาคม 2563 – 30 
พฤศจิกายน 2563) 

3. หลักสูตรอบรมเทคนิคกำรแพทย์เฉพำะทำง 16 
หน่วยกิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรบริกำรโลหิต 

ปี 2564 
2. RT2.8-01 หลักสูตรอบรมกำรสร้ำงภำพรังสรีะบบ

ดิจิทัล 
 

2.9 จ ำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำที่รองรับ กำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนในรูปแบบ Credit Bank 

ไม่มเีป้ำหมำยผลผลิตในปี 2564 มี
เฉพำะเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรในปี 

2565 จ ำนวน 1 หลักสูตร 
(ส่วนกลำงสนับสนุนงบประมำณใน
กำรจัดท ำหลักสตูร 100,000 บำท/

หลักสตูร) 

100% 
 

  

2.10 ร้อยละของกระบวนวิชำเอกที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 

100% (Smart English) 
*ทุกวิชำของกระบวนวิชำเอก ทั้งใน
ระดับปริญญำตรีและบัณฑติศึกษำ 
ยกเว้นกระบวนวิชำที่ได้แจ้งของ

ยกเว้นไว้ เช่น กำรฝึกงำนใน
โรงพยำบำล/กฎหมำยวิชำชีพ/

กระบวนวิชำที่มีกำรเรียนในชุมชน 
(3 ช่ัวโมงต่อ 1 หน่วยกิตบรรยำย  
และ 3 คำบต่อ 1 หน่วยกิตปฏิบตัิ

กำร หรือสอดแทรกในทุกคำบ
เรียนๆ ละ 20%) 

75% 
 

ภำคเรยีนที่ 2/2563              100 % 
ปริญญำตร ี
MT = 100 %    16 วิชำ (ยกเว้น 2 วิชำ) 
OT = 100 %    16 วิชำ (ยกเว้น 2 วิชำ) 
PT = 100 %    17 วิชำ (ยกเว้น 4 วิชำ) 
RT = 100 %    15 วิชำ (ยกเว้น 3 วิชำ) 
ปริญญำโท 
MT = นำนำชำติ 
OT = 8(ยกเว้น2) 
PT = 7(ยกเว้น1) 
RT = 1 

 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
(อ้างอิงร้อยละการด าเนินงานใน OMS) 

ผลการด าเนินการ(สะสม) 
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สรุป 

2.11 ร้อยละของนักศึกษำปีสุดท้ำยที่มีผลสอบ CMU e-Grad 
ตั้งแต่ระดับ B1 ข้ึนไป (70 คะแนนจำก 100 คะแนน) 

35% 100% 
 

ภำพรวมคณะฯ ร้อยละ 37.4 
 เทคนิคกำรแพทย ์ ร้อยละ 42.3 
 รังสีเทคนิค  ร้อยละ 44.9 
 กิจกรรมบ ำบัด  ร้อยละ 23.3 
 กำยภำพบ ำบัด ร้อยละ 40.0 

 

2.12 ร้อยละของนักศึกษำของช้ันปีท่ี 3 หรือ 4 ท่ีเดินทำงไป
ฝึกทักษะและประสบกำรณ์ในสถำบันในต่ำงประเทศ 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 15% ของ
จ ำนวนนักศึกษำท่ีมีสถำนภำพ 

66.67% 
 

  

2.13 จ ำนวนผู้เช่ียวจำกต่ำงประเทศ หรือ Visiting Professor 3 คน 66.67% 
 

2 คน 
(Prof.Dr. Ji Pan-RT, 

Prof. Dr.Shinji Tokonami-RT) 

 

2.14 จ ำนวนกระบวนวิชำเอกท่ีสอดแทรกกำรสอนออนไลน์
แทนกำรบรรยำย 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 16 กระบวน
วิชำ (ภำควิชำละอย่ำงน้อย 4 

กระบวนวิชำ) 

100% 
 

ภำคเรยีนที่ 2/2563           24 กระบวนวิชำ 
MT = 7 วิชำ  
OT = 3 วิชำ  
PT =  8 วิชำ  
RT =  6 วิชำ 

 

2.15 ร้อยละของกระบวนวิชำเอกในหลักสูตรที่มีกำร
สอดแทรกวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ที่ไม่ใช่กำร
บรรยำยอย่ำงเดียว 

60% 33.33% 
 

ภำคเรยีนที่ 2/2563 
รวม = 33 วิชำ   จำก  54 วิชำ คิดเป็น 61.11 % 
MT = 8 วิชำ จำก 14 วิชำ (57.14%) 
OT = 12 วิชำ จำก 14 วิชำ (85.71%) 
PT = 10 วิชำ จำก 14 วิชำ (71.43%) 
RT = 3 วิชำ   จำก 12 วิชำ (25.00%) 

 

2.16 จ ำนวนกระบวนวิชำ/กิจกรรม ท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
รูปแบบสหสำขำวิชำ (inter-professional educations) 

4 กระบวนวิชำหรือกิจกรรม 0% 
 

  



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
(อ้างอิงร้อยละการด าเนินงานใน OMS) 

ผลการด าเนินการ(สะสม) 
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สรุป 

2.17(1)  ผลกำรประเมินคุณลักษณะของนักศึกษำด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ตำมอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำก CI 

คะแนนกำรประเมินมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 4.40 

25% 
 

หมำยเหตุกำรด ำเนินกำรเช่นเดยีวกับตัวช้ีวัด 2.2  

2.17(2)  ผลกำรประเมินคุณลักษณะของบัณฑติด้ำนคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ตำมอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

คะแนนกำรประเมินมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 4.50 

- ปริญญำตรี ภำพรวมคณะฯ 4.35 
 เทคนิคกำรแพทย ์ 4.44 
 รังสีเทคนิค  4.39 
 กิจกรรมบ ำบัด  4.38 
 กำยภำพบ ำบัด  3.95 

 

3.1 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูลสำกล 
(เช่น SCOPUS, SJR, ISI) และจ ำนวนครั้งกำรอ้ำงอิงผลงำน
วิชำกำรในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ (citation) ต่อ
อำจำรย์ประจ ำ 

1. จ ำนวนบทควำมวิชำกำรฯ 1.00 
เรื่องต่ออำจำรยป์ระจ ำ 

 
2. จ ำนวนครั้งกำรอ้ำงอิงมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 13 ครั้งต่ออำจำรย์

ประจ ำ 

66.67% 
 

53 เรื่อง คิดเป็น 0.465 เรื่องต่ออำจำรย์ประจ ำ 
 
 
2012-2021 = 401 ครั้ง 
คิดเป็น 3.518 ครั้ง/อำจำรย์ประจ ำ 
Overall = 489 ครั้ง 
คิดเป็น 4.289 ครั้ง/อำจำรย์ประจ ำ 
*บุคลำกรสำยวิชำกำร = 114 
*ข้อมูล 8 เม.ย.2564 [https://bit.ly/2K9nQuo] 

 

3.2 จ ำนวนผลงำนวิจัย งำนนวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ที่
น ำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพำณชิย์หรืออุตสำหกรรม 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 2 ผลงำน 37.5% 
ยกเลิก 2 โครงกำร (25.0%) 

  

3.3 จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่กลุม่วิจยั/หน่วยวิจัยมีกำรบรูณำ
กำรต่ำงสำขำวิชำทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ ในกำรพัฒนำ
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำร โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยด้ำน 
(1) ผู้สูงอำยุ, (2) โรคติดเชื้อดื้อยำ, (3) โรคไม่ตดิต่อ (NCD), 
(4) มะเร็ง และกำรวิจัยใหม่ที่มศีักยภำพ 

6 โครงกำร 80% 
 

5 โครงกำร (W310IV2P) 
1. กำรใช้สำรสกดัจักรนำรำยณ์กระตุ้น human 

gingival cell ให้เจิรญไปเป็นเซลล์ประสำท (ผศ.
ดร.ฟ้ำใส) 

 

http://202.28.25.184:50140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?W310IV2P


ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
(อ้างอิงร้อยละการด าเนินงานใน OMS) 

ผลการด าเนินการ(สะสม) 
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สรุป 

2. เฟอร์รอพโทซิส : กลไกต้ำนเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด
ขำวชนำด K562 และ K562/adr ของรังสีเอกซ์
ปริมำณต่ ำ (รศ.ดร.มนตรี) 

3. กำรบ่งช้ีชนิดและหำปรมิำณสำรหลั่งส ำคัญที่ได้
จำกเซลล์เม็ดเลือดขำวชนิดนิวเคลยีสเดีย่วของคน
ปกติที่ถูกชักน ำด้วยสำรไอรอนคิว เพื่อกำร
ประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรรักษำแผลเท้ำเบำหวำน
แบบไม่ใช้เซลล์ (อ.ดร.จิรำภรณ์) 

4. ผลของกำรฝึกควำมคิดควำมเขำ้ใจโยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่อประสิทธิภำพควำมจ ำและสมำธิ
ในผู้สูงอำยุท่ีเริม่มีอำกำรสมองเสื่อม และผู้สูงอำยุ
ภำวะสมองเสื่อมระยะต้น (ผศ.ดร.เพื่อนใจ) 

5. ผลของกำรฝึกกิจกรรมทำงกำยแบบหลำย
องค์ประกอบและกำรฝึกกำรรู้คดิในผู้สูงอำยุ
เปรำะบำงและภำวะกลำ้มเนื้อลดในชุมชน กำร
ทดลองในคลินิกแบบสุม่ (ผศ.สุวิทย์) 

3.4 จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ท ำร่วมกับสถำบันในต่ำงประเทศ 4 โครงกำร 75% 
ยกเลิก 1 โครงกำร (25%) 

10 โครงกำร  

4.1 จ ำนวนชุมชนต้นแบบในกำรดูแลสุขภำพ/ผูสู้งอำยุแบบ
องค์รวม 

ก ำหนดเป้ำหมำยผลลัพธ์ชุมชนในปี 
2564 จ ำนวน 1 ชุมชน 

- **อำจต้องก ำหนดนิยำมของ “ชุมชนต้นแบบ”  

4.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อกำรดูแลสุขภำพชุมชน
เป้ำหมำย 

6 โครงกำร 83.33% 
 

  

4.3 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับชุมชนเป้ำหมำย 4 โครงกำร 0% 
 

4 กิจกรรม 
1/2564 20 ก.พ. อบต.ดอยหล่อ 
2/2564 21 ก.พ. อบต.ดอยหล่อ 

 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
(อ้างอิงร้อยละการด าเนินงานใน OMS) 

ผลการด าเนินการ(สะสม) 
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สรุป 

3/2564 6 มี.ค. อบต.แม่ก๊ำ 
4/2564 7 มี.ค. อบต.แม่ก๊ำ 

4.4 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน/
กำรพัฒนำนักศึกษำกับกำรให้บริกำรดูแลสุขภำพในชุมชน
เป้ำหมำย 

5 โครงกำร/กิจกรรม 
 

(1 โครงกำร/ภำควิชำ/ปี (ภำควิชำ
ระบุช่ือโครงกำร+กิจกำรนักศึกษำ)) 

25% 
ยกเลิก 1 โครงกำร (25%) 

 

  

5.1 รำยไดสุ้ทธิจำกกำรฝึกอบรมรปูแบบต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท 50% 
ยกเลิก 1 โครงกำร (50%) 

  

5.2 ร้อยละของรำยได้จำกกำรบรกิำรวิชำกำรที่เพิ่มขึ้น (ศูนย์
บริกำรฯ) 

12% -   

6.1 ร้อยละของผลกำรประเมินกำรบริหำรตำมแนวทำง 
EdPEx ที่อยู่ในระดับ band ไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3 

60% 
*ผลกำรประเมินรำยหัวข้อตำม

เกณฑ์ 17 หัวข้อ 

50% 
 

ผ่ำนกำรประเมินระดับ EdPEx300 
ใน http://www.edpex.org/p/edpex300.html 

 

6.2 ร้อยละของผู้บรหิำรระดับต้น ระดับกลำง ระดับสูงที่เข้ำ
รับกำรอบรมเกณฑ์คณุภำพกำรศกึษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศ (EdPEx) และหรือกำรอบรมด้ำนกำรบริหำร 

100% 
*ผู้บริหำร หมำยถึง คณบดี รอง

คณบดี ผช.คณบดี หัวหน้ำภำควิชำ 
ผอ.ศูนย์ฯ เลขำนุกำรคณะ รอง
หัวหน้ำภำควิชำ หัวหน้ำงำน 
ผู้จัดกำรคลินิก เลขำฯศูนย์ฯ 

100% 
 

100% 
 

 

6.3 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุน (ส ำนักงำนคณะ) ที่ได้
เพิ่มพูนควำมรูด้้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษจนสำมำรถสื่อสำรได ้

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 60 (เดิม 50) ที่ได้

เพิ่มพูนควำมรูด้้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษ 

-   



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
(อ้างอิงร้อยละการด าเนินงานใน OMS) 

ผลการด าเนินการ(สะสม) 
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สรุป 

6.4 ร้อยละของอำจำรย์ที่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่รอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป / จ ำนวนผูไ้ดต้ ำแหน่งช ำนำญกำร-สำย
สนับสนุน 

รศ. มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 23 
(เดิม 20): ช ำนำญกำร 1 คน 

33.33% 
 

รศ. (25 คน) และ ศ. (3 คน) รวม 28 คน 
อำจำรย์ทั้งหมด 114 คน คิดเป็น 24.56% 

 

6.5 ผลกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce 
engagement) 

คะแนนกำรประเมินฯ มำกกว่ำหรอื
เท่ำกับ 4.0 

0% 
 

  

6.6 ร้อยละของผู้รับบริกำรของศูนย์บริกำรฯ ที่รับกำรรำยงำน
ผลกำรตรวจผ่ำนระบบมือถือ 

30% -   

*ผล  = ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย,  = อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร,  = ไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
ร้อยละกำรด ำเนินกำรใน OMS - -อ้ำงอิงร้อยละกำรด ำเนนิกำรตำมกรอบเวลำที่เรียกรำยงำน นับรวมโครงกำรที่มีกำรยกเลิก, 0%=ยังไม่ท ำ, - =ไม่มีกิจกรรมโครงกำรในตัวชี้วัดนั้นๆ  



สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2) 
 

 
 

แผน- ผลยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ตัวชี้วัดส าคัญ 

เพ่ือการบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน ์
ผลการด าเนินการ(สะสม) 

ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ผล 

1. มีศูนย์สุขภำพชุมชนเชิงบูรณำกำร เพื่อส่งเสริมสุขภำวะ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สภำพ อย่ำงน้อย 2 ชุมชน (นับสะสม เป้ำหมำยปี 2564 คือ 1 ชุมชน) 

  

2. สร้ำงผลงำนหรือนวัตกรรมจำกกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ วิจัย
และบริกำรวิชำกำร ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในระดับสำกล อย่ำงน้อย 6 ผลงำน (นับ
สะสม เป้ำหมำยปี 2564 รวม 3 ผลงำน) 

  

3. จ ำนวนผลงำนวิชำกำรในฐำนขอ้มูลสำกล (SCOPUS) และ 
 
กำรอ้ำงอิงผลงำนวิชำกำร (Citation) ต่ออำจำรย์ประจ ำ อยู่ใน 3 ล ำดับแรกของ
สถำบันคู่เทียบ 5 สถำบัน (MU, KKU, HKPU, UKM, CMU) 

  

*อ้างอิงเป้าหมายวิสัยทัศน์ใน SAR-EdPEx 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย
แล้ว 

สัดส่วนตัวชี้วัดที่
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการ
แล้วตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

CMU-FHA Challenge 2  - 66.67 
Academic 17 (18) 6 35.3% 56.76 
Research 4 1 25.0% 61.54 

Social Service 4 1 25.0% 54.54 
Finance 2   50.00 

Administrative 6 3 50.0% 42.86 
AMS-KPI 35 (36) 11 31.4% 56.98 
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ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด


