


AMS-CMU Vision
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ยุทธศาสตร์พันธกิจการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ :
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร  
มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน  
และมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ คุณธรรม  
จริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ

เป้าประสงค์ของคณะ

1. มีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (CMU 8.1)

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของผลการประเมินการบริหารตามแนวทาง EdPEx 
ที่อยู่ในระดับ band ไม่ต่ํากว่าระดับ 3

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละของผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง  
ระดับสูงที่เข้ารับการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ  
(EdPEX) และหรือการอบรมด้านการบริหาร

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (CMU 8.2)

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน (สํานักงานคณะ)  
ที่ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได้

ตัวชี้วัดที่ 6.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ 6.5 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Workforce engagement)  

2. เป็น Digital Faculty กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็น Digital University (CMU 8.3)

ตัวชี้วัดที่ 6.6 ร้อยละของผู้รับบริการของศูนย์บริการฯ  
ที่รับการรายงานผลการตรวจผ่านระบบมือถือ

ยุทธศาสตร์พันธกิจการแสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน :
มุ่งเน้นการแสวงหารายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ของคณะ:  อัตราส่วนรายได้รวมต่อเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1: เพิ่มรายได้จากการจัดการศึกษาที่หลากหลายและลูกค้ากลุ่มใหม่ (CMU 7.1)

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของรายได้จากการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ  
ต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการที่มีศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ (CMU 7.3) ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น (ศูนย์บริการฯ)

ยุทธศาสตร์พันธกิจการบริการวิชาการ :
การให้บริการสุขภาพและความรู้แก่ชุมชน  
โดยมุ่งที่การป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับชุมชน  
เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ของคณะ:  มีชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพอย่างน้อย 2 ชุมชน  
ในปี 2565
คณะกําหนดพื้นที่เป้าหมายได้แก่ 
 1. อบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 2. อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ตัวชี้วัดการบรรลุตามวิสัยทัศน์
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพ/ผู้สูงอายุแบบองค์รวม

ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 นําองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ  
และการดูแลผู้สูงอายุไปสู่การใช้จริงทั้งในระดับชุมชน  
สังคมและประเทศ (CMU 6.2)

ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน/  
การพัฒนานักศึกษากับการให้บริการดูแลสุขภาพในชุมชนเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์พันธกิจการวิจัย : ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน  
และงานวิจัยประยุกต์ ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  
โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ

เป้าประสงค์ของคณะ:

1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากลกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาวิจัยที่มีศักยภาพ (CMU 5.1)

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนบทความวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล (เช่น SCOPUS, 
SJR, ISI) และจํานวนครั้งการอ้างอิงผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
(citation) ต่ออาจารย์ประจํา

2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม  
(Translational Research)(CMU 5.2)

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  
ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหน้า

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างงานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้า (Frontier  
Research)(CMU 5.3)

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนโครงการวิจัยที่กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัยมีการบูรณาการต่างสาขาวิชาทั้งภายใน  
และภายนอกคณะฯ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการวิจัยด้าน (1)  
ผู้สูงอายุ, (2) โรคติดเชื้อดื้อยา, (3) โรคไม่ติดต่อ (NCD), (4) มะเร็ง และการวิจัยใหม่ที่มีศักยภาพ

ตัวชี้วัดที่ 3.4 จํานวนโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์พันธกิจการจัดการศึกษา : บริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน  
ทั้งด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพสูง ระดับแนวหน้าของประเทศ  
และ/หรือเทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่จําเป็นเพื่อมู่งสู่ CMU 
SMART STUDENT

เป้าประสงค์ของคณะ:

1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะมีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน์ :  มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในระดับสากล

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํางานภายใน 8 เดือน และ 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.5 จํานวนบทเรียนออนไลน์สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย อย่างน้อย 4 บทเรียนในปี 2565

กลยุทธ์ที่ 1
ผลักดันการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ (CMU 4.1)ตัวชี้วัดที่ 2.6 จํานวนหลักสูตรที่มุ่งเน้น Outcome-based Education

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มความหลากหลายของการจัดการศึกษา  
และขยายกลุ่มผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัย (กลุ่มวัยเรียน  
วัยทํางาน ผู้สูงอายุ และนักศึกษาเก่า)(CMU 4.8)

ตัวชี้วัดที่ 2.7 จํานวนโครงการฝึกอบรมตามความต้องการ (Tailor made)  
สําหรับนักวิชาชีพ นักศึกษาและผู้สนใจทุกช่วงวัย ทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 2.8 จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางที่ได้รับ
การรับรองจากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบ Credit Bank จาก Lifelong Education  
เพื่อต่อยอดเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.9 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่รองรับ  
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Credit Bank

2. บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (CMU SMART STUDENT)

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนกัศึกษา  
ให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CMU 4.2)

ตัวชี้วัดที่ 2.10 ร้อยละของบกระบวนวิชาเอกที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (3 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิตบรรยาย ยกเว้นกระบวนวิชาที่เชิญ  
อาจารย์พิเศษจากนอกคณะฯ มาสอนถึงร้อยละ 50 ให้อาจารย์ในคณะฯ  
สอนแทรกในชั่วโมงที่เหลือด้วยภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 2.11 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีผลสอบ CMU e-Grad ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย (CMU 4.7)
ตัวชี้วัดที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาที่เดินทางไปฝึกทักษะและประสบการณ์ในสถาบันในต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 2.13 จํานวนผู้เชี่ยวจากต่างประเทศ หรือ Visiting Professor

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะการเป็นพลเมืองโลก  
(CMU4.6)

ตัวชี้วัดที่ 2.14 จํานวนกระบวนวิชาเอกที่มีการเรียนการสอนแบบ dual mode ทั้งแบบออนไลน์และปกติ

ตัวชี้วัดที่ 2.15 ร้อยละของกระบวนวิชาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรกวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียว

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมในรูปแบบสหสาขาวิชา  
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตัวชี้วัดที่ 2.16 จํานวนกระบวนวิชา/กิจกรรม ที่มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสหสาขาวิชา  
(inter-professional educations)

กลยุทธ์ที่ 8 ผลักดันการแสวงหาทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจํานวนทุนภายนอกมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นสําหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและผลักดันให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
สามารถตอบสนองทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  
และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีในสังคม โดยเน้นจิตอาสา ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ (CMU 4.4)

ตัวชี้วัดที่ 2.18(1) ผลการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก CI

ตัวชี้วัดที่ 2.18(2) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

เป้าประสงค์ของคณะ: ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนผลงานวิจัย  
งานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้านสุขภาพหรือการดูแลผู้สูงอายุ  
ที่นําไปใช้ประโยชน์สําหรับชุมชน สังคม

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนงานบริการด้านการแพทย์แม่นยํา

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจําปีงบประมาณ 2563-2565

AMS-CMUActionPlan2563.mmap - 8/10/2562 -
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การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 
เพื่อประกอบการจัดทําแผนฯ 2562 และทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะเทคนิคการแพทย 

ประจําปงบประมาณ 2563-2565 
 
 ผูบริหารฯ ไดรวมกันทบทวนและวิเคราะห SWOT Analysis จากขอมูลในปงบประมาณ 2560-2561 พิจารณาขอมูล
สถานภาพของคณะฯ ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ในแงสังคม เศรษฐกิจ นโยบาย ทรพัยากร บุคลากร ใน 5 ดาน ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี ้
 
จุดแข็ง (Strength, S) ควรใชจุดแข็งเพ่ือหาประโยชนเขาสูคณะฯ 
1 มีศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก เปนแหลงฝกฝนทางวชิาชีพใหกับอาจารยและนักศึกษา ศูนยบริการเทคนิค

การแพทยคลินิกที่สนับสนนุงานบริการวิชาการชุมชน มีเครื่องมือที่ทันสมัย และ หองปฏิบัติการไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพระดับนานาชาติ (ISO15189) บริการตรวจพิเศษที่ใชเทคโนโลยีระดบัสูงและความเชีย่วชาญของคณาจารย 
ตลอดจนเปนแหลง Proficiency Testing Provider ดานธาลัสซีเมียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO17043 
เปนแหลงสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของคณะฯ 

2 มีศูนยความเปนเลิศทางการวิจยั ศูนยวิจัยฯ และกลุมวิจัยฯ (กลุมวิจัยมะเรง็ กลุมวิจัยผูสูงอาย ุกลุมวิจัยโรคติดเชื้อ  
กลุมวิจัยเชิงพื้นที่ กลุมวิจัย Animal Assisted Therapy กลุมวิจัยที่มีการบูรณาการความรูสหสาขาวิชาชีพกบัการดูแล
รักษาสุขภาพสัตว (Inter Professional Research Group) 

3 มีความโดดเดนเรื่องบัณฑิตมีความสามารถในการทําวจิัยเนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรกีําหนดใหนักศึกษาตองทํา
วิจัยดวยตนเองทุกกระบวนการ กอนจบการศึกษาคนละ 1 เรื่อง 

4 มีนักวิจัยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศที่ไดรบัความรวมมือระดับรัฐบาล ปฏิบัติงานประจาํอยูที่คณะฯ ทําใหมีการขอทุน
สนับสนนุงานวิจัยขนาดใหญจากตางประเทศ 

5 หลักสูตรระดับปริญญาตร ีมีมาตรฐานหลักสูตรเทียบเทาในระดับสากล (MT, OT) 
6 มีวารสาร Journal of Associated Medical Sciences ที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier1 และ ACI สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยของนักวชิาการและนักวิชาชีพทั่วไป 
7 มีความรวมมือดานดูแลสุขภาพชุมชนกบัองคการบริหารสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
8 มีหลักสูตรดานสหเวชศาสตร 4 สาขาวิชา สามารถบูรณาการการดูแลสุขภาพแบบองครวม 
9 มีสมาคมศิษยเกาฯ ที่ใหความชวยเหลือสนับสนุนคณะฯ อยางตอเนื่อง 

 
จุดออน (Weakness, W) แกไขจุดออนเหลานี้ของคณะฯ 
1 สถานที่สําหรับการเรียน การสอน การวิจัย มจีํากัด ไมสามารถขยายงานได และมีปญหาการบริหารจัดการเชิงกายภาพ 

ขาดพื้นที ่อาคารสถานที ่สาํหรับรองรับการขยายงาน และการเพ่ิมขึ้นของผูมารับบริการ ณ ศนูยบริการเทคนิคการแพทย
คลินิก ณ บริเวณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม 

2 คณาจารยยังตองเขารับการฝกฝนทักษะหรือประสบการณทางคลินิก 
3 อาจารยขาดทักษะดานวิธีการสอนแบบใหม ทักษะการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
4 มีการจัดการหลักสูตรการเรยีนการสอนที่ยังไมเปนสากล  (อาจารยขาดทักษะการสอนเปนภาษาอังกฤษ และการ

สอดแทรกกิจกรรมการสอนดวยภาษาอังกฤษในกระบวนวชิา จาํนวนนักศึกษาที่มโีอกาสการฝกประสบการณใน
ตางประเทศมนีอย ยังไมมีกระบวนวิชาเอกที่สามารถเทียบโอนหนวยกิตกับสถาบันตางประเทศ) 

5 งานวิจัยที่บูรณาการในระหวางสาขาวชิา และระหวางคณะมีนอย 
6 ผลงานวิจัยและตีพิมพสวนมากมาจากนักวิจัยบางสาขาวิชา/บางกลุมเทานัน้ 
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จุดออน (Weakness, W) แกไขจุดออนเหลานี้ของคณะฯ 
7 การขอทุนสนับสนนุการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ภาคอุตสาหกรรม และแหลงทุนจากตางประเทศมีนอย 
8 ยังไมมีการจัดประชุมวชิาการระดับนานาชาติเปนประจํา 
9 บุคลากรฝายบริการ/ปฏิบัติการยังตองเพ่ิมทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
10 ขาดระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้ง HRM และ HRD ที่สมบูรณ รวมถึงระบบการจัดการความรูยังไมมีประสิทธผิล 
11 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาไมเปนไปตามแผน และมีแนวโนมลดลง 

 
โอกาส (Opportunity, O) ใชประโยชนจากโอกาสเหลานี้ เพื่อหาความไดเปรียบ หรือหากลยุทธในการจัดการ 
1 สถาบนัวิชาการตางประเทศมีความสนใจที่จะเขามาสรางเครือขายความรวมมือดานการเรยีนการสอนและวิจัย กับสถาบนั

ในประเทศไทย/ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
2 สถานการณของประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหตองการใชบัณฑิตจากคณะ 
3 ตลาดแรงงานยงัมีความตองการใชบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และความผดิปกติของการสื่อความหมาย 

เปนจํานวนมาก 
4 การพัฒนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศ เปดโอกาสมีการจัดการเรยีนการสอนระบบทางไกล หรือผลิตแอพพลิเคชันเพ่ือการ

เรียนการสอน 
5 นโยบายดานการวิจยัของรัฐบาลที่เนนการผลิตนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเอง 
6 มีหนวยงานเอกชนที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือตอยอดนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงอุตสาหกรรม 
7 นโยบายของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใหความสาํคัญกับการทําวิจัยเชิงพืน้ที่มากขึ้น 
8 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหมีความจําเปนตองรบับริการดานสุขภาพที่คณะฯ มสีวนรบัผิดชอบมากขึ้น 
9 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบ CMU SMILE 

10 มหาวิทยาลยัสนบัสนุนใหคณะฯ มีการบริหารงานตามแนวทาง EdPEx 
 
อุปสรรค (Threat, T) หาทางแกไข หลีกเลี่ยงหรือขจัดอุปสรรคเหลานี้ 
1 งบประมาณแผนดินไมเพียงพอ 
2 มีสถาบนัที่เปดสอนในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น มีการแขงขันดานการรับนักศึกษาสงูข้ึน 
3 ความสนใจในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษานอยลง 
4 แหลงทุนสนับสนนุงานวิจัยภายนอกมุงเนนการวิจัยเชิงบูรณาการ การวิจัยมุงเปา และนวัตกรรม 
5 จํานวนคูแขงในการใหบริการของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก และการบริการวิชาการ เพิ่มขึ้น 
6 ระเบียบพัสดุ การเงินและการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย ไมเอ้ืออํานวยตอความคลองตัวในการดําเนนิงานของคณะฯ 
7 Disruptive Medical Technology 
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นิยามการบรรลุตามเปาหมายและวิสัยทัศน 
 
วิสัยทัศน : คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชวยเสริมสรางชมุชนเขมแข็ง 
 มีความเปนเลิศดานวชิาชีพและการวิจัยในระดับสากล 
 
ดาน นิยามของการบรรลุตามเปาหมายและวิสัยทัศน 
มีความเปนเลิศดานวชิาชีพและมีความ
เปนสากล 

1. จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ (90%) 
2. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทาํภายใน 8 เดือน (85%) และ 12 เดือน (95%) 
3. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (4.50) 
4. จํานวนนักศึกษาตางชาตทิี่เขาเรียนในหลักสูตรนานาชาติระดบับัณฑิตศึกษา 

(30%) 
5. จํานวนบทเรยีนออนไลนสาํหรับผูเรียนทุกชวงวยั อยางนอย 4 บทเรียนในป 2565 

ความเปนเลิศดานวิจัยในระดับสากล  จํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวชิาการในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (citation) ตออาจารยประจํา เปน 1 ใน 3 ของสถาบันคูเทียบ ไดแก 

  1. มหาวิทยาลัยมหิดล 
  2. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  3. Hong Kong Polytechnic University (HKPU) 
  4. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 

เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  จํานวนชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพ/ผูสูงอายุแบบองครวม (2 ชุมชน) ในป 
2565 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (เชิงรุก) นวัตกรรมดานอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ 
 
เปาประสงคของคณะ: ถายทอดองคความรูดานสุขภาพและ/หรือการดูแลผูสูงอายุ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธ ถายทอดองคความรูสูสังคม 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1  จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม/งานสรางสรรคดานสุขภาพหรือการดแูลผูสูงอายุ ที่นําไปใชประโยชนสําหรับชุมชน 
สังคม     
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2  จํานวนงานบริการดานการแพทยแมนยํา 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 จํานวนผลงานวจิัย งานนวัตกรรม/งานสรางสรรคดาน
สุขภาพหรือการดูแลผูสูงอายุ ที่นําไปใชประโยชนสําหรับชุมชน สังคม    

คาเปาหมาย 2563 : 25 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
1.1-SO1 โครงการเสริมศักยภาพของเครือขายกลุม

วิจัย/ศูนยวจิยั/หนวยวิจัยสาํหรับบูรณาการ
ขามสาขา เพื่อขบัเคลื่อนพันธกจิดาน
งานวิจัย และการนําผลงานไปใชประโยชน 

สวนกลาง ตลอดป 
งบประมาณ 

(สค.63) 

 20,000  รวมกับภาควิชาฯ 
(สนับสนุนกลุมวิจัย
ใหมที่มีศักยภาพ, 
บริการวิชาการ
พฤฒาวิทยา) 

1.1-SO2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงิน
รางวัลพิเศษการตพีิมพผลงานทางวิชาการ 
การยื่นจดทรัพยสินทางปญญา ผลงานวจิัยที่
ไดรับการนําไปใชประโยชน ของคณะ
เทคนิคการแพทย 

สวนกลาง ตลอดป 
งบประมาณ 

(สค.63) 

 50,000   

1.1-SO3 โครงการสงเสริมความรวมมือกับ
ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/TLOUBI/STeP 
เพื่อพัฒนาและผลักดันขอเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรม การขึ้นทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา และการตอยอดสูเชิงพาณิชย 

สวนกลาง กค.63 
 

 40,000   

1.1-OT1  โครงการรวมมือกับเอกชน ในการ
พัฒนาเครื่องมือประเมินทางดาน 
Cognitive เพื่อจําหนาย 

กิจกรรมบําบัด พ.ค.-ส.ค.63  100,000  ใชจากสวนกลาง
เพิ่มเติม 10,000  
บาท 

1.1-SO4 โครงการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม
พรอมใชงานในเชิงพาณิชย 
 

สวนกลาง สค.63 
 

 20,000  2563-PT (จิรกฤต) 
 
สนับสนุนการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ 
การขอจดทะเบียน
สิทธิบัตร/อย. การ
ประชาสัมพันธ 
การตลาด 

1.1-SO5 การสรางนวัตกรรม DIY Club คณะเทคนิค
การแพทย 

สวนกลาง ตค.-กย. 63  100,000  HR-Plan 

1.1-MT1 โครงการผลติและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร
เพื่อสุขภาพจากแปงกลวยดบิและขมิ้นชนั 
สําหรับผูที่มีภาวะ metabolic syndrome 
และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 

เทคนิคการแพทย ก.ย.63    ทุนวิจัย สวก. 2 ป 

1.1-OT2 โครงการสมัมนาพัฒนางานวจิัยและการ
นําไปใชประโยชนของภาคกิจกรรมบําบดั 

กิจกรรมบําบัด พ.ค.-ส.ค.63  10,000   

1.1-OT3 โครงการนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ หรอื
ดุษฎีนิพนธ 

กิจกรรมบําบัด   20,000   



แผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 5 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 จํานวนผลงานวจิัย งานนวัตกรรม/งานสรางสรรคดาน
สุขภาพหรือการดูแลผูสูงอายุ ที่นําไปใชประโยชนสําหรับชุมชน สังคม    

คาเปาหมาย 2563 : 25 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
1.1-OT4 โครงการนวัตกรรมจากภาคนิพนธ 5 เรือ่ง  

(5 เรื่อง x 4,000 บาท) 
กิจกรรมบําบัด   20,000   

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 จํานวนงานบริการดานการแพทยแมนยํา คาเปาหมาย 2563 : บริการดานการแพทยแมนยํา 4 บริการ 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

1.2-CSC1 บริการตรวจ HIV-drug resistant ศนูยบริการฯ ต.ค.62    เก็บคาบริการ 
1.2-CSC2 บริการตรวจ Thalassemia-1 ศนูยบริการฯ ต.ค.62    เก็บคาบริการ 
1.2-CSC3 บริการตรวจ HLA ศูนยบริการฯ ต.ค.62    เก็บคาบริการ 
1.2-CSC4 บริการตรวจ cancer gene ศูนยบริการฯ ต.ค.62    เก็บคาบริการ 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก 
ยุทธศาสตรระดับคณะ: บริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ทั้งดานวชิาการ และทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพสูง ระดับแนวหนาของประเทศ และ/
หรือเทียบเทาระดับสากล สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะที่จําเปนเพ่ือมูงสู CMU SMART STUDENT 
เปาประสงคของคณะ: 
 1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะมีคณุภาพสูงและเหมาะสมกับผูเรียนท่ีหลากหลาย 
 2. บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก (CMU SMART STUDENT) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน : มีความเปนเลิศดานวิชาชีพในระดับสากล 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1  รอยละของนักศึกษาสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.2  ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.3  รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํางานภายใน 8 เดือน และ 1 ป 

ตัวชี้วดัที่ 2.4  รอยละนักศกึษาตางชาติท่ีเขาเรียนในหลกัสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวชี้วดัที่ 2.5  จํานวนบทเรียนออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวยั อยางนอย 4 บทเรียนในป 2565 
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 

 กลยุทธท่ี 1 ผลักดันการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ (CMU 4.1) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.6 จํานวนหลกัสูตรที่มุงเนน Outcome-based Education 
 กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมความหลากหลายของการจัดการศึกษา และขยายกลุมผูเรียนเพ่ือพัฒนาคณุภาพคนทุกชวงวัย (กลุมวัยเรียน วัยทํางาน 
ผูสูงอายุ และนักศึกษาเกา)(CMU 4.8) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.7 จํานวนโครงการฝกอบรมตามความตองการ (Tailor made) สําหรับนักวิชาชีพ นักศึกษาและผูสนใจทุกชวงวัย ทั้งในและ
ตางประเทศ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.8 จํานวนหลกัสูตรฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางที่ไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพ 
 กลยุทธท่ี 3 สรางระบบ Credit Bank จาก Lifelong Education เพ่ือตอยอดเปนนักศกึษาบัณฑิตศึกษา 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.9 จํานวนหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีรองรับ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Credit Bank 
 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ใหอยูในระดับท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธภิาพ (CMU 4.2) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.10 รอยละของบกระบวนวิชาเอกที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 (3 ชั่วโมงตอ 1 หนวย 
กิตบรรยาย ยกเวนกระบวนวชิาที่เชิญอาจารยพิเศษจากนอกคณะฯ มาสอนถึงรอยละ 50 ใหอาจารยในคณะฯ สอนแทรกในชั่วโมงท่ีเหลือดวย
ภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 10) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.11 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่มีผลสอบ CMU e-Grad ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป 
 กลยุทธท่ี 5 สงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัย (CMU 4.7) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาของชั้นปที่ 3 หรือ 4 ที่เดินทางไปฝกทักษะและประสบการณในสถาบันในตางประเทศ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.13 จํานวนผูเชี่ยวจากตางประเทศ หรือ Visiting Professor 
 กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมและพัฒนาอาจารยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสามารถตอบสนองทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 และทักษะการเปนพลเมืองโลก (CMU4.6) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.14 จํานวนกระบวนวิชาเอกทีส่อดแทรกการสอนออนไลนแทนการบรรยาย 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.15 รอยละของกระบวนวิชาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรกวิธกีารจัดการเรียนการสอนแบบใหมที่ไมใชการบรรยายอยาง
เดียว 
 กลยุทธท่ี 7 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมในรูปแบบสหสาขาวิชา ในการดูแลสุขภาพแบบองครวม 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.16 จํานวนกระบวนวิชา/กิจกรรม ที่มีการจัดการเรียนรูในรูปแบบสหสาขาวิชา (inter-professional educations) 
 กลยุทธท่ี 8 สงเสริมและผลักดันใหการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถตอบสนองทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
และสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดีในสังคม โดยเนนจิตอาสา ซื่อสัตยและรับผิดชอบ (CMU 4.4) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.17(1)  ผลการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาดานคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จาก CI 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.17(2)  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
  ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 
  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละของนักศึกษาสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 
*ตวัช้ีวัดหลักตามวิสัยทัศน 

คาเปาหมาย 2563 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
2.1-RT1 โครงการอบรมความรูดานกฏหมายสําหรบั

นักศึกษาสาขารังสเีทคนิค 
รังสีเทคนิค มี.ค. 63  35,000   

2.1-OT1 โครงการเตรียมความพรอมการสอบใบ
ประกอบฯ แก นศ. ชั้นปที่ 4 
 -การเตรียมความพรอม   (10,000) 
 -คลังขอสอบ (ขอขอสอบ)    (5,000) 
 -จัดสอบ OSCE แก  นศ.ป 3 และ นศ.ป 
4  (40,000) 

กิจกรรมบําบัด  
 

มี.ค.-เม.ย. 63 
สค. 63 

ธ.ค. 62 และ 
มิ.ย. 63 

  
 

55,000 

  

2.1-PT1 โครงการเตรียมความพรอมการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

กายภาพบําบัด พ.ค.63  7,000   

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.2  ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
*ตวัช้ีวัดหลักตามวิสัยทัศน 

คาเปาหมาย 2563 : คะแนนการประเมินมากกวาหรือเทากับ 4.5 
(ใชคะแนนจากการสํารวจของสํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา) 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

วัดภาพรวมของการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด 2.8-2.17 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3  รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํางานภายใน 1 ป 
*ตวัช้ีวัดหลักตามวิสัยทัศน 

คาเปาหมาย 2563 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 95  
(ติดตามขอมูลภาวะการมีงานทําภายใน 8 เดือน ไมนอยกวารอยละ 85) 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

วัดภาพรวมของการดําเนินงานพันธกิจการเรียนการสอน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.4 รอยละนักศึกษาตางชาติที่เขาเรียนในหลักสูตรนานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
*ตวัช้ีวัดหลักตามวิสัยทัศน 

คาเปาหมาย 2563 : 30% 
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
2.4-SO1 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาต ิ สวนกลาง ตค 62-กย 63  200,000  เชน จัดทําสื่อ

ออนไลน (Biomed 
150,000 /MT 
50,000)  

2.4-MT1  โครงการประชาสัมพันธหลกัสูตร วทม. 
(เทคนิคการแพทย)  

เทคนิคการแพทย ตค 62-กย 63    ใชงบสวนกลาง 

2.4-OT1 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อหา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ 

กิจกรรมบําบัด ก.ย.63  5,000   

2.4-SO2 โครงการสรางความรวมมือกับตางประเทศ
ในการสงนักศึกษาเขามาศึกษาในหลกัสตูร
นานาชาต ิ

สวนกลาง ตค 62-กย 63  500,000  หลักสูตร Biomed 
100,000 และ 4 
สาขา ๆ ละ 
100,000) 

2.4-OT2  โครงการแสวงหานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษาจากประเทศกลุมอาเซยีน 
(เนนฟลิปปนส) ญี่ปุน (OSAKA / TMU)  

กิจกรรมบําบัด ก.ย.63    งบสนับสนุนจาก
สวนกลางคณะ 

2.4-RT1 ทุนนักศึกษาตางชาติระดับปริญญาเอก รังสีเทคนิค ตค.62-กย.63  240,000   
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ตัวชี้วัดท่ี 2.5 จํานวนบทเรียนออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวยั คาเปาหมาย 2563 : 2 บทเรียน 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

2.5-SO1 โครงการสนับสนุนการจัดทําบทเรยีน
ออนไลน 

สวนกลาง กย.63  60,000   เปาหมาย RT/PT  

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จํานวนหลักสูตรท่ีมุงเนน Outcome-based Education คาเปาหมาย 2563 : 2 หลักสูตร 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

2.6-SO1 สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขา
รวมอบรมการจัดทาํหลักสูตรแบบ 
Outcome-based Education 

สวนกลาง กย.63   ไมใช
งบประมาณ 

ใหหลักสูตรสง
ผูรับผิดชอบหลักเขา
รวมอบรมกิจกรรม
ของสํานักพัฒนฯ 

2.6-SO2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา Learning 
outcome ของหลักสูตร และการกระจาย
ความรับผิดชอบสูกระบวนวิชา 

สวนกลาง พ.ค.63  10,000   

2.6-MT1 ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย) เทคนิคการแพทย ต.ค.62  100,000  งบตรวจประเมิน
สถาบัน/หลักสูตร 

2.6-PT1 ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(กายภาพบาํบดั) กายภาพบําบัด ต.ค.62    เริ่มใชหลักสูตรป 
2563 ใช
งบประมาณ 2562 
ในการรบัรอง
หลักสูตร (110,000 
บาท) 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.7 จํานวนโครงการฝกอบรมตามความตองการ (Tailor 
made) สําหรับนักวิชาชีพ นักศึกษาและผูสนใจทุกชวงวัย ทั้งในและ
ตางประเทศ 

คาเปาหมาย 2563 : มากกวาหรือเทากับ 4 โครงการ 
*เนนโครงการจากตางประเทศ 
**เฉพาะท่ีจัดตามความตองการ / นับรวมโครงการ นศ.แลกเปลี่ยนดู
งานหรือฝกอบรม 
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
2.7-SO1 ประชาสัมพันธและแสวงหาทุนสนับสนนุ

เพื่อพัฒนานักวิชาชีพตางประเทศ (ภาควิชา
ละอยางนอย 1 โครงการ) 

สวนกลาง ตค 62-กย 63  80,000  รวมกับภาควิชาฯ 
(สมทบใหภาควิชาฯ 
ละ 20,000 บาท) 

2.7-OT1  โครงการประชาสัมพันธและแสวงหา
นักวิชาชพีกิจกรรมบําบัดจากประเทศท่ี
ภาควิชามีเครือขาย เชน กลุมประเทศ
อาเซยีน ญี่ปุน ไตหวัน และยโุรป 

กิจกรรมบําบัด     งบสนับสนุนจาก
สวนกลางคณะฯ 

2.7-SO2 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

สวนกลาง ตค 62-กย 63    งบตัวชี้วัด 2.11 

2.7-MT1 โครงการอบรมตามความตองการของนกั
วิชาชีพ 

เทคนิคการแพทย กย 63    เก็บคาลงทะเบียน
รวมกับงบสนับสนุน
สวนกลาง 20,000 

2.7-RT1 ฝกอบรมเอ็มอารไอสําหรับนักรังสีการแพทย รังสีเทคนิค พ.ค. 63  30,000   
2.7-PT1 โครงการฝกอบรมตามความตองการของ

นักศึกษาตางชาต ิ
กายภาพบําบัด ตค 62-กย 63  10,000  และเพิ่มเติมจาก

คาลงทะเบียน 
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ตัวชี้วดัที่ 2.8 จํานวนหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางท่ีไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพ 

คาเปาหมาย 2563 : 3 หลักสูตร 
**นับโครงการที่ไดรับการรับรองจากสภา/กรรมการวิชาชีพ นับสะสม
โครงการที่มีสถานะ active 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
2.8-MT1 เปดหลักสูตร 16 หนวยกิต สาขา บริหาร

จัดการหองปฏิบัติการทางการแพทย 
เทคนิคการแพทย ก.ย.63    เก็บคาลงทะเบียน 

2.8-MT2 เปดหลักสูตร 16 หนวยกิต สาขา การแพทย
แมนยํา 

เทคนิคการแพทย ก.ย.63    เก็บคาลงทะเบียน 

2.8-RT1 โครงการอบรมระยะสั้นหลกัสูตร 4 เดอืน
สําหรับนักรังสกีารแพทย (PACS/CT) 

รังสีเทคนิค มิ.ย.63    เก็บคาลงทะเบียน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.9 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศกึษาที่รองรับ การจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Credit Bank 

คาเปาหมาย 2563 : ไมมีเปาหมายผลผลิตในป 2563 มีเฉพาะ
เปาหมายการดําเนินการในป 2565 จํานวน 1 หลักสูตร 
(สวนกลางสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําหลักสูตร 100,000 บาท/
หลักสูตร) 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
2.9-SO1 จัดทําระบบ Credit Bank ของคณะฯ เพื่อ

รองรับการเก็บสะสมหนวยกิตตามขอบงัคบั
ของมหาวิทยาลยั 

สวนกลาง ก.ย.63     

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.10 รอยละของบกระบวนวิชาเอกที่มีการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20   

คาเปาหมาย 2563 : 100% (Smart English) 
*ทุกวิชาของกระบวนวิชาเอก ทั้งในระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ยกเวน
กระบวนวิชาที่ไดแจงของยกเวนไว เชน การฝกงานในโรงพยาบาล/กฎหมาย
วิชาชีพ/กระบวนวิชาที่มกีารเรยีนในชุมชน 
(3 ชั่วโมงตอ 1 หนวยกิตบรรยาย  และ 3 คาบตอ 1 หนวยกิตปฏิบัติการ หรือ
สอดแทรกในทุกคาบเรียนๆ ละ 20%) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

2.10-MT1 สอดแทรกภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอนทุกกระบวนวิชาเอก 

เทคนิคการแพทย มิ.ย.63    ไมใชงบประมาณ 

2.10-RT1 สอดแทรกภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอนทุกกระบวนวิชาเอก 

รังสีเทคนิค มิ.ย.63    ไมใชงบประมาณ 

2.10-OT1 สอดแทรกภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอนทุกกระบวนวิชาเอก 

กิจกรรมบําบัด มิ.ย.63    ไมใชงบประมาณ 

2.10-PT1 สอดแทรกภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอนทุกกระบวนวิชาเอก 

กายภาพบําบัด มิ.ย.63    ไมใชงบประมาณ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.11 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่มีผลสอบ CMU e-Grad 
ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป (70 คะแนนจาก 100 คะแนน) 

คาเปาหมาย 2563 : 30% (Smart English) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

2.11-RT1 โครงการกิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษ
ทางดานวิชาชีพใหแกนกัศกึษารังสีเทคนิค 

รังสีเทคนิค ต.ค. 62  30,000  ภาควิชาอื่นๆ ใชสื่อ
การเรียนรูจาก 
EnConcept 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.12 รอยละของนักศึกษาของชั้นปที่ 3 หรือ 4 ที่เดินทางไปฝก
ทักษะและประสบการณในสถาบันในตางประเทศ 

คาเปาหมาย 2563 : มากกวาหรือเทากับ 10% ของจํานวนนักศึกษาที่
มีสถานภาพ (Smart English) 

(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

2.12-SO1 โครงการสนับสนุนนักศึกษาบัณฑติศึกษา
เพื่อการเรียนและการวจิัยในสถาบัน
ตางประเทศ  

สวนกลาง ก.ย.63  40,000  ภาควิชาละ 10,000  

2.12-SO2 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงาน
ทางการศกึษาวิจยัสําหรับบัณฑิตศึกษา ณ 
ตางประเทศ (10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท) 

สวนกลาง ก.ย.63  50,000   

2.12-OT1  นักศึกษาบัณฑิตของภาควิชาฯ 
นําเสนองานวิจัยตางประเทศอยางนอย 2 
คน 

กิจกรรมบําบัด ก.ย.63    งบสวนกลางคณะฯ 

2.12-SO3 รางวัลเพ่ือกระตุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและทักษะวิชาชพี สําหรับการ
ฝกงานตางประเทศ 

สวนกลาง ก.ย.63  720,000  (180,000 ตอ
ภาควิชา) 
 

  2.12-SO4 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและ
การวิจยัระหวางสถาบัน และหนวยงาน
ตางประเทศ, MOU และ student 
mobility&staff exchange, APAHL 

สวนกลาง สค.63  250,000  กิจกรรมระดับ
คณะฯหรือเกี่ยวของ
มากกวา 2 
สาขาวิชาขึ้นไป 

2.12-MT1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากบั
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ UKM and 
USM 

เทคนิคการแพทย ตค 62-กย 63  60,000   

2.12-MT2 ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ในตางประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา (3 ทุนๆ
ละ 15,000) 

เทคนิคการแพทย ตค 62-กย 63  45,000  หัวหนาภาคฯ 

2.12-MT3 ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ในตางประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา 
(เพิ่มเติม) แขนงจุลชีววิทยา 

เทคนิคการแพทย ตค 62-กย 63  15,000  แขนงจุลชีววิทยา 

2.12-MT4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ใหกับ นศ. 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เทคนิคการแพทย ตค 62-กย 63  35,000  หัวหนาภาคฯ 

2.12-MT5 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรเีพื่อเขาสูหลักสูตร วทม. เทคนิค
การแพทย (นานาชาติ) 

เทคนิคการแพทย ตค 62-กย 63  30,000  หัวหนาภาคฯ 

2.12-RT1 แสวงหาแหลงทุนสําหรับใหนักศึกษาไปฝก
ทักษะและประสบการณในสถาบันใน
ตางประเทศ 

รังสีเทคนิค ก.ย.63     

2.12-RT2 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชารังสี
เทคนิค 

รังสีเทคนิค ตค.62-กย.63  60,000   

2.12-RT3 โครงการความรวมมือมหาวิทยาลยัใน
อาเซยีน+3 

รังสีเทคนิค สค.62-พค.63  300,000   

2.12-OT2 โครงการดูงานตางประเทศเพ่ือเพิ่มพูน
ความรูทางกิจกรรมบําบัดบัณฑิตศกึษา 

กิจกรรมบําบัด ก.ย.63  30,000  สวนกลางจัดสรร
เพิ่ม 10,000 บาท 

2.12-OT3 โครงการฝกงาน ณ ประเทศไตหวัน ฮองกง 
ญี่ปุน หรอืฟลิปปนส สําหรับ นศ.ป.ตร ี

กิจกรรมบําบัด ก.ย.63  30,000  สวนกลางจัดสรร 
180,000 บาท 

2.12-OT4 โครงการฝกงานประเทศสวีเดน 
(ทุน Eramus) 

กิจกรรมบําบัด ม.ค.-ก.ย.63     
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ตัวชี้วัดท่ี 2.12 รอยละของนักศึกษาของชั้นปที่ 3 หรือ 4 ที่เดินทางไปฝก
ทักษะและประสบการณในสถาบันในตางประเทศ 

คาเปาหมาย 2563 : มากกวาหรือเทากับ 10% ของจํานวนนักศึกษาที่
มีสถานภาพ (Smart English) 

(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

2.12-PT1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศ 
มาเลเซยี 

กายภาพบําบัด   50,000   

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.13 จํานวนผูเชี่ยวจากตางประเทศ หรือ Visiting Professor คาเปาหมาย 2563 : 2 คน 

(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

2.13-SO1 โครงการแสวงหาผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศ หรือ Visiting Professor           

สวนกลาง กย. 63  90,000   รวมกับภาควิชาฯ 
MT, OT, RT 

2.13-MT1  โครงการแลกเปลีย่นผูเชี่ยวชาญจาก
สวีเดน และอื่นๆ 

เทคนิคการแพทย      

2.13-RT1  โครงการแลกเปลีย่นผูเชี่ยวชาญจาก
สวีเดน และอื่นๆ 

รังสีเทคนิค      

2.13-OT1  โครงการแลกเปลีย่นผูเชี่ยวชาญจาก
สวีเดน และอื่นๆ 

กิจกรรมบําบัด ก.พ.-ก.ย..63    สนับสนุนจาก
สวนกลาง (30,000) 

2.13-RT2 โครงการแสวงหาผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศ หรือ Visiting Professor 

รังสีเทคนิค   60,000   

2.13-PT1 โครงการสรางความรวมมือผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ หรือ visiting professor 
ภาควิชากายภาพบาํบัด 

กายภาพบําบัด ธ.ค.62  50,000   

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.14 จํานวนกระบวนวิชาเอกทีส่อดแทรกการสอนออนไลน
แทนการบรรยาย 

คาเปาหมาย 2563 : มากกวาหรือเทากับ 8 กระบวนวิชา (ภาควิชาละ
อยางนอย 2 กระบวนวิชา) (Smart IT) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

2.14-SO1 โครงการจัดอบรมการจัดทาํสื่อออนไลน สวนกลาง พ.ค.63  10,000    
2.14-OT โครงการอบรมบุคลากรเพ่ือจัดทําสื่อการ

สอนเพื่อรองรบั Disruptive Technology 
กิจกรรมบําบัด มี.ค.-ก.ย.63  20,000   

2.14-PT1 โครงการสนับสนุนบุคลากรจัดทําสื่อการ
สอนออนไลน 

กายภาพบําบัด กย 63  50,000  และเพิ่มเติมจาก
สวนกลาง 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.15 รอยละของกระบวนวชิาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรก
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมที่ไมใชการบรรยายอยางเดียว 

คาเปาหมาย 2563 : 40% (Smart Brain) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

2.15-SO1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
จัดการเรียนการสอนแบบ flip classroom  

สวนกลาง พ.ค.63  60,000  ภาควิชาละ 2 
กระบวนวิชา/ป ทุน
สนับสนุนโครงการ
รวม 120,000 บาท 
–ไมเกินกระบวน
วิชาละ 15,000 
บาท 

2.15-MT1  จัดการเรียนการสอนแบบ flip 
classroom กระบวนวิชา 501305 และ 
512303 

เทคนิคการแพทย พ.ค. 63    

2.15-RT1  โครงการจัดการสอนแบบ 21th 
Century และ Flipped Classroom 

รังสีเทคนิค พ.ค.63    

2.15-OT1  โครงการจัดการสอนแบบ 21th 
Century และ Flipped Classroom  

กิจกรรมบําบัด พ.ค.63    

2.15-PT1  โครงการจัดการสอนแบบ 21th 
Century และ Flipped Classroom 

กายภาพบําบัด พ.ค.63    

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.16 จํานวนกระบวนวิชา/กิจกรรม ที่มีการจัดการเรียนรูใน
รูปแบบสหสาขาวิชา (inter-professional educations) 

คาเปาหมาย 2563 : 4 กระบวนวิชาหรือกิจกรรม (Smart 
Brain/Smart Heart) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

2.16-SO1 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม IPE 
วงเงินไมเกิน 25,000 บาท 

สวนกลาง พ.ค.63  10,000   

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.17(1)  ผลการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จาก CI 

คาเปาหมาย 2563 : คะแนนการประเมินมากกวาหรือเทากับ 4.30 
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
2.17.1-SO1 โครงการ "ดูแลสขุภาพดี ชวีีแจมใส” กิจการนกัศกึษา 7-8 เมย.63  60,000   
2.7.1-SO2 โครงการ "PREM" (ใหคําปรึกษาแกนกัศกึษา

ที่มีปญหาสขุภาพจิต) 
กิจการนกัศึกษา ตลอดป

การศกึษา 
 100,000   

2.17.1-MT1 โครงการเทคนิคการแพทยชุมชน เทคนิคการแพทย มี.ค.63  30,000  กิจกรรมเดียวกับ 
ตัวชี้วัด 4.4 

2.17.1-RT1 โครงการกิจกรรม “ปลกูจิตสํานึกจิตบรกิาร 
เสรมิสรางภาวะผูนํา นอมนําคุณธรรม
จริยธรรมแกนกัศึกษารงัสีเทคนิคช้ันปที่ 3” 

รังสีเทคนิค ก.ย.63  50,000   

2.17.1-OT1 โครงการกิจกรรม “เสรมิสรางคณุธรรม 
จริยธรรมแกนกัศึกษา: เพาะกลาโอทีตน
ใหม” 

กิจกรรมบําบัด มิ.ย.-ก.ค. 63  20,000   

2.17.1-PT1 โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน กายภาพบําบัด ธ.ค.62  20,000  กิจกรรมเดียวกับ 
ตัวชี้วัด 4.4 

2.17.1-PT2 โครงการการจัดการเรยีนการสอนวิชา
กายภาพบําบัดในชุมชน (514358) 

กายภาพบําบัด ม.ค.-เม.ย.63  50,000  กิจกรรมเดียวกับ 
ตัวชี้วัด 4.4 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.17(2)  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คาเปาหมาย 2563 : คะแนนการประเมินมากกวาหรือเทากับ 4.30 
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
2.17.2-SO1 ปจฉิมนิเทศ และจบการศึกษาอําลาสถาบัน 

ปการศึกษา 2562 
กิจการนกัศึกษา พฤษภาคม 

2563 
 250,000   
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยสําคัญ 
ของประเทศ ชุมชนและทองถิ่น 

ยุทธศาสตรระดับคณะ:  สงเสริมการวจิัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุงเนนงานวิจัยท่ีสามารถ
ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
เปาประสงคของคณะ : 1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเปนเลิศในระดับสากล 
   2. นวัตกรรมจากการวจิัยมีการใชประโยชนเชิงพาณิชย/สังคม 
   3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหนา 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน : มีความเปนเลิศดานวิจัยในระดับสากลโดยอยูในอันดับที่ 1 ใน 3  ของสถาบันคูเทียบ (CMU, KKU, MU, 
UKM, HKPU) 
  ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาวิจัยที่มีศักยภาพ (CMU 5.1) 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จํานวนบทความวิชาการท่ีเผยแพรในฐานขอมูลสากล (เชน SCOPUS, SJR, ISI) และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวิชาการ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation) ตออาจารยประจํา 
 กลยุทธท่ี 2 สรางนวัตกรรมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย/สังคม (Translational Research)(CMU 5.2) 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จํานวนผลงานวจิัย งานนวัตกรรมและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
 กลยุทธท่ี 3 สรางงานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหนา (Frontier Research)(CMU 5.3) 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.3 จํานวนโครงการวิจัยท่ีกลุมวิจัย/หนวยวิจัยมีการบูรณาการตางสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวจิัยเชิงบูรณาการ โดยมุงเนนการวิจัยดาน (1) ผูสูงอายุ, (2) โรคตดิเชื้อดื้อยา, (3) โรคไมติดตอ (NCD), (4) มะเร็ง และการวิจัยใหม
ที่มีศักยภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.4 จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับสถาบันในตางประเทศ 
  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 จํานวนบทความวิชาการท่ีเผยแพรในฐานขอมูลสากล (เชน 
SCOPUS, SJR, ISI) และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวชิาการใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation) ตออาจารยประจํา 

คาเปาหมาย 2563 :  
จํานวนบทความวิชาการฯ 0.75 เรื่องตออาจารยประจํา 
จํานวนครั้งการอางอิงมากกวาหรือเทากับ 6.0 ครั้งตออาจารยประจํา 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
3.1-SO1 โครงการสงเสริมศักยภาพและคุณภาพ

งานวิจัย (รางวัลผลงานวิจัยที่ตพีิมพใน
วารสารที่มี Impact Factor สูงสุดแยกตาม
สาขาวิชา, การถูกนาํไปใชอางอิงสูงสุด* 
และผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลประจําป) 

สวนกลาง 30 ธ.ค.63 
 

 35,000  *นับเฉพาะ paper 
ที่ตีพิมพภายใน 5 ป
ยอนหลัง 

3.1-SO2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Abstract/Manuscript Writing 

สวนกลาง ส.ค. 63  20,000   

3.1-SO3 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงิน
รางวัลพิเศษการตพีิมพผลงานทางวิชาการ 
การยื่นจดทรัพยสินทางปญญา ผลงานวจิัยที่
ไดรับการนําไปใชประโยชน ของคณะ
เทคนิคการแพทย 

สวนกลาง ต.ค.62    กิจกรรมเดียวกับ 
ตัวชี้วัด 1.1 

3.1-SO4 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงิน
สนับสนุนเพิ่มเติมคาธรรมเนียมการตีพมิพ
บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(Q1) สําหรับคณะเทคนิค
การแพทย 

สวนกลาง ตลอดป 
งบประมาณ 

(สค.63) 

 150,000   
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ตัวชี้วัดท่ี 3.1 จํานวนบทความวิชาการท่ีเผยแพรในฐานขอมูลสากล (เชน 
SCOPUS, SJR, ISI) และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวชิาการใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation) ตออาจารยประจํา 

คาเปาหมาย 2563 :  
จํานวนบทความวิชาการฯ 0.75 เรื่องตออาจารยประจํา 
จํานวนครั้งการอางอิงมากกวาหรือเทากับ 6.0 ครั้งตออาจารยประจํา 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
3.1-SO5 โครงการสนับสนุนการตรวจพิจารณาภาษา

เพื่อการตีพิมพในวารสารนานาชาต ิ
สวนกลาง ส.ค. 63  60,000  เรื่องละไมเกิน 

3,000 บาท 
3.1-SO6 โครงการพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัย 

คณะเทคนิคการแพทย 
สวนกลาง ก.ค. 63  30,000   

3.1-MT1 โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทาง
วิชาการในวารสารนานาชาต ิ(Page 
charge) 

เทคนิคการแพทย ก.ย. 63  100,000  ฝายวจิัย ภาควิชา
เทคนิคการแพทย 
*คณะและภาควิชา
รวมกันตั้งไดไมเกิน 
10,000 ตอเรื่อง  

3.1-MT2 โครงการทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมจากทุนวจิัย
งบประมาณเงินรายไดคณะ (ปละ 2 ทุนๆ 
ละ ไมเกิน 40,000) 

เทคนิคการแพทย ก.ย. 63  80,000  กรรมการบริหาร
หลักสูตร ป. โท 
และฝายวิจยั 
ภาควิชาเทคนิค
การแพทย 

3.1-MT3 โครงการทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษา ป. 
โท สาขาเทคนิคการแพทย (3 ทุนๆ ละ 
100,000) 

เทคนิคการแพทย ก.ย. 63  100,000  กรรมการบริหาร
หลักสูตร ป. โท 
ภาควิชาเทคนิค
การแพทย 

3.1-RT1 คาเตรียมตนฉบับเพื่อการตีพิมพ รังสีเทคนิค ก.ย.63  60,000   
3.1-RT2 โครงการสงเสริมกลุมวิจัยเพื่อความเปนเลิศ รงัสีเทคนิค ก.ย.63  120,000  โครงการสงเสริม

กลุมวิจัยเพ่ือความ
เปนเลิศ 

3.1-OT1 โครงการอบรมการเพ่ิมทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ สําหรับ
บุคลากรภาควิชากจิกรรมบําบัด 

กิจกรรมบําบัด ต.ค.62-ก.ย..
63 

 50,000   

3.1-PT1 โครงการสนับสนุนการเตรียม manuscript 
ภาษาอังกฤษเพื่อตพีิมพผลงานวจิัย 

กายภาพบําบัด ต.ค.62-ก.ย..
63 

 18,000   

3.1-PT2 โครงการความรวมมือดานการทํางานวิจยั
รวมกับองคกรภายนอก/ ในมหาวิทยาลยั 
และ/หรือ ตางประเทศ 

กายภาพบําบัด ต.ค.62-ก.ย..
63 

 50,000   

 
ตัวชี้วดัที่ 3.2 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 

คาเปาหมาย 2563 : มากกวาหรือเทากับ 1 ผลงาน 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 
*เสนอพิจารณาผลงานจากภาควชิากายภาพบําบัด 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
3.2-SO1 โครงการสงเสริมความรวมมือกับ

ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/TLOUBI/STeP 
เพื่อพัฒนาและผลักดันขอเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรม การขึ้นทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา และการตอยอดสูเชิงพาณิชย 

สวนกลาง ส.ค.63 
 

   กิจกรรมเดียวกับ
ตัวชี้วัด 1.1 

3.2-SO2 โครงการสนับสนุนการวิจัยที่เปนการสราง
นวัตกรรมเพื่อการตรวจประเมิน การตรวจ
วินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา ติดตามการ
รักษาโรค หรือการสงเสริมสุขภาพ 

สวนกลาง   100,000   
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ตัวชี้วดัที่ 3.2 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 

คาเปาหมาย 2563 : มากกวาหรือเทากับ 1 ผลงาน 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 
*เสนอพิจารณาผลงานจากภาควชิากายภาพบําบัด 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
3.2-SO3 โครงการรางวัลนวัตกรรมที่สามารถตอยอด

ในเชิงพาณิชย 
สวนกลาง ธ.ค.62  10,000   

3.2-MT1 สนับสนุน AMS CMU EQA center (ศูนย
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหสาํหรับ
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย) 

เทคนิคการแพทย ก.ย. 63  120,000   

3.2-MT2 ทุนวิจัยมุงเปาโครงการ AMS CMU EQA 
center (2 ทุนๆละ 50,000) 

เทคนิคการแพทย ก.ย. 63  100,000   

3.2-OT1 โครงการนัวตกรรมการประเมิน การฟนฟู 
และการสงเสริมสุขภาพทางกิจกรรมบาํบัด 

กิจกรรมบําบัด   10,000  เพิ่มเติมจากการ
สนับสนุนจากคณะ 

 
ตัวชี้วดัที่ 3.3 จํานวนโครงการวจิัยที่กลุมวิจัย/หนวยวิจัยมีการบูรณาการ
ตางสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยมุงเนนการวจิัยดาน (1) ผูสูงอาย,ุ (2) โรค
ติดเชื้อดื้อยา, (3) โรคไมติดตอ (NCD), (4) มะเร็ง และการวิจัยใหมท่ีมี
ศักยภาพ 

คาเปาหมาย 2563 : 4 โครงการ 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
3.3-SO1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing 

Innovative Research Proposal ดาน
สุขภาพและผูสูงอายุที่มกีารบูรณาการขาม
สาขา 

สวนกลาง กค.-สค. 63  20,000   

3.3-SO2 การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจยัแบบมุงเปา
โดยบูรณาการขามสาขา ดาน 
 (1) ผูสงูอาย ุ(2) โรคติดเช้ือดื้อยา 
 (3) โรคไมติดตอ (NCD) (4) มะเรง็ และการ
วิจัยใหมที่มีศักยภาพ 

สวนกลาง กย. 63  500,000  โครงการละ 
100,000 บาท 

3.3-OT1  โครงการวิจยัมุงเปาในกลุมผูรับบรกิาร
ผูสูงอายุ Palliative care หรือผูพิการ
ประเภทตางๆ 

กิจกรรมบําบัด กย. 63  100,000  สนับสนุนจาก
สวนกลาง 

3.3-MT1 สนับสนุนกิจกรรมกลุมวจิัย (กลุมวจิัยมะเรง็
และกลุมวจิัยโรคติดเชื้อ) 

เทคนิคการแพทย ตค 62-กย. 63  40,000   

3.3-RT1 Hirosaki - Chiang Mai - Chula Joint 
Workshop on Health Sciences 2019 

รังสีเทคนิค พ.ย. 62  120,000   

 
 

ตัวชี้วดัที่ 3.4 จํานวนโครงการวจิัยที่ทํารวมกับสถาบันในตางประเทศ คาเปาหมาย 2563 : 4 โครงการ 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
3.4-SO1 โครงการสนับสนุนการประชุมปรึกษาหารือ

เพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ/สถาบันใน
ตางประเทศ 

สวนกลาง ตค 62-กย. 63  20,000  โครงการละไมเกิน 
5,000 บาท 

3.4-OT1  โครงการเจรจาความรวมมือในการ
พัฒนาโครงการวิจยักับตางประเทศ (2 x 
5,000) 

กิจกรรมบําบัด      

 



แผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 16 
 

 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) บริการวิชาการที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ SDGs โดยใชศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือขาย 

 
ยุทธศาสตรระดับคณะ:  การใหบริการสุขภาพและความรูแกชุมชนโดยมุงที่การปองกันโรคและแกไขปญหาสุขภาพรวมกับชุมชนเพื่อใหเกิดชุมชน
ตนแบบในการดูแลสุขภาพอยางยั่งยืน 
เปาประสงคของคณะ: มีชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพอยางนอย 2 ชุมชน ในป 2565 
คณะกําหนดพื้นท่ีเปาหมายไดแก  
 1. อบต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 
 2. อบต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน 
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 จํานวนชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพ/ผูสูงอายุแบบองครวม 
 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 นําองคความรูและนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุไปสูการใชจริงทั้งในระดับชุมชน สังคมและประเทศ 
(CMU 6.2) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแลสุขภาพชุมชนเปาหมาย 
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการรวมกับชุมชนเปาหมาย 
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษากับการใหบริการดแูลสุขภาพในชุมชนเปาหมาย  
 
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
  รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
   

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 จํานวนชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพ/ผูสูงอายุแบบองค
รวม 
*ตวัช้ีวัดหลักตามวิสัยทัศน 

คาเปาหมาย 2563 : ไมมีการกําหนดเปาหมายผลลัพธการดําเนินการ
ในป 2563 แตกําหนดเปาหมายผลผลัพธชุมชนในป 2564 จํานวน 1 
ชุมชน และป 2565 จํานวน 2 ชุมชน (สะสม) 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
4.1-SO1 ประเมินความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบ

จาก 
 1. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมตาม ตวัชี้วัด 6.2-6.4  
 2. ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนดี
ขึ้น  (ตวัชีว้ดัเพิ่มในป 2564) 
 3. องคกรบริหารสวนทองถิ่นสามารถนาํ
องคความรูดานสุขภาพ การดูแลผูสูงอายุที่
ไดรับจากคณะฯ ไปดูแล/สงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนไปใชไดจริงอยางเปน
รูปธรรม (ตัวชี้วัดเพ่ิมในป 2565) 

สวนกลาง      
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ตัวชี้วัดท่ี 4.2 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแลสุขภาพชุมชน
เปาหมาย 

คาเปาหมาย 2563 : 4 โครงการ 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
4.2-SO1 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการดูแลสุขภาพ

ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมายคือ อบต.ดอย
หลอ และอบต.แมกา จังหวัดเชียงใหม 
(โครงการสนับสนุน matching fund 
สําหรับภาควิชาฯ เพือ่การวิจยัเชิงพื้นที่/
ชุมชน) 

สวนกลาง/
ภาควิชา 

พ.ย.62  200,000  คณะฯ จัดสรรทุน
วิจัยเชิงพื้นที่จาํนวน 
50,000 บาท/
ภาควิชา และ
ภาควิชาฯ ใหการ
สนับสนุนทุนวิจัยเชิง
พื้นที่ จํานวนปละ 1 
โครงการ/ภาควิชา/
ตอป 
รวมเปนงบประมาณ
โครงการละ 
100,000 บาท 

4.2-SO2 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการดูแลสุขภาพ
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมายคือ อบต.ดอย
หลอ และอบต.แมกา จังหวัดเชียงใหม 

สวนกลาง ก.ย.63  320,000  โครงการละไมเกิน 
80,000 บาท 
จํานวน 4 โครงการ 
โดยใหนักวิจัยทาํ
โครงการที่มีความ
เปนไปไดในการตอ
ยอดหรือเพิ่ม
ศักยภาพในการดูแล
ชุมชนเสนอ
คณะกรรมการเปน
รายๆ (Challenge) 

4.2-MT1 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการดูแลสุขภาพ
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมายคือ อบต.ดอย
หลอ และอบต.แมกา จังหวัดเชียงใหม 
(matching fund) 

เทคนิคการแพทย กย. 63  50,000  สนับสนุน 
matching กับ
สวนกลางฯ 

4.2-RT1 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการดูแลสุขภาพ
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมาย 

รังสีเทคนิค กย.63  50,000  สนับสนุน 
matching กับ
สวนกลางฯ 

4.2-OT1 โครงการสนับสนุนการวิจัย Matching 
fund 

กิจกรรมบําบัด ก.ย.63  50,000  สนับสนุนจาก
สวนกลางอีก 
50,000 

4.2-PT1 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการดูแลสุขภาพ
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมายคือ อบต.ดอย
หลอ และอบต.แมกา จังหวัดเชียงใหม 
(matching fund) 

กายภาพบําบัด กย. 63  50,000  สนับสนุน 
matching กับ
สวนกลางฯ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการรวมกับชุมชนเปาหมาย คาเปาหมาย 2563 : 4 โครงการ (ภาควิชาละ 1 โครงการ) 

(Smart Brain/ Smart Heart/ Smart Character) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

4.3-SO1 โครงการบริการวิชาการสุขภาพชุมชนทีต่อบ
โจทยปญหาของพื้นที่ชุมชนเปาหมาย 

สวนกลาง ก.ย.63  400,000  งบประมาณ
สนับสนุนโดย
ศูนยบริการเทคนิคฯ 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศกึษากับการใหบริการดูแลสุขภาพในชุมชนเปาหมาย 

คาเปาหมาย 2563 : 5 โครงการ/กิจกรรม 
(Smart Brain/ Smart Heart/ Smart Character) 
1 โครงการ/ภาควิชา/ป (ภาควิชาระบุชือ่โครงการ+กิจการนักศึกษา) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

4.4-SO1 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา : คาย
อาสาพัฒนาในชุมชนพื้นที่เปาหมาย (คาย
ใหญ) 

ฝายกิจการ นศ. 
และสโมสร นศ. 

พ.ค.63  30,000  กิจการนกัศึกษาและ
สโมสรฯ  

2.17.1-MT1 โครงการเทคนิคการแพทยชุมชน (510408) เทคนิคการแพทย มี.ค.63    กิจกรรมเดียวกับ 
ตัวชี้วัด 2.17(1) 

4.4-RT1 รงัสีเทคนิคในชุมชน รังสีเทคนิค ก.ค.63  20,000   
4.4-OT1 โครงการจัดการเรียนการสอนกระบวนวชิา

กิจกรรมบําบัดในชุมชน 
กิจกรรมบําบัด ม.ค.63  20,000   

2.17.1-PT1 โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน กายภาพบําบัด ธ.ค.62    กิจกรรมเดียวกับ 
ตัวชี้วัด 2.17(1) 

2.17.1-PT2 โครงการการจัดการเรียนการสอนวิชา
กายภาพบําบัดในชุมชน (514358) 

กายภาพบําบัด ม.ค.-เม.ย.63    กิจกรรมเดียวกับ 
ตัวชี้วัด 2.17(1) 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) แสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตรระดับคณะ: มุงเนนการแสวงหารายไดดวยตนเองอยางยั่งยืน 
เปาประสงคของคณะ: อัตราสวนรายไดรวมตอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมรายไดจากการจัดการศึกษาที่หลากหลายและผูเรียนกลุมใหม (CMU 7.1) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 รายไดสุทธิจากการฝกอบรมรูปแบบตางๆ 
 กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมรายไดจากการบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพ ทั้งดานวชิาการและวิชาชีพ (CMU 7.3) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการที่เพ่ิมขึ้น (ศูนยบริการฯ) 
  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
  ผูอํานวยการศนูยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก 
 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 รายไดสุทธิจากการฝกอบรมรูปแบบตางๆ คาเปาหมาย 2563 : ไมนอยกวา 400,000 บาท 
**นับภาพรวม /ผลักดันใหภาควิชาละ 100,000 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
5.1-SO1 งานประชุมวิชาการประจาํปคณะเทคนิค

การแพทย 
สวนกลาง 6-8 พ.ย.62    เก็บคาลงทะเบียน 

5.1-MT1 โครงการอบรมฟนฟูความรูทางคลินิก เทคนิคการแพทย มิ.ย.63    เก็บคาลงทะเบียน 
5.1-MT2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเคมีคลินิก เทคนิคการแพทย ก.พ.63    เก็บคาลงทะเบียน 
5.1-MT3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิคุมกัน

วิทยาคลินิก 
เทคนิคการแพทย  ม.ค.63    เก็บคาลงทะเบียน 

5.1-OT1 โครงการประชุมวิชาการกิจกรรมบําบัด กิจกรรมบําบัด ก.พ.63    เก็บคาลงทะเบียน 
5.1-PT1 โครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัด กายภาพบําบัด ธ.ค.62    เก็บคาลงทะเบียน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 5.2 รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการท่ีเพ่ิมขึ้น (ศูนย
บริการฯ) 

คาเปาหมาย 2563 : 10% 
(KPI Owner: ผอ.ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
5.2-CSC1 โครงการขยายงานบริการ 

ศูนยสุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร ลําปาง 
ศูนยบริการฯ ต.ค.62 - ก.ย. 

63 
 10,000,000   
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) การบริหารจัดการเพื่อพฒันาองคกรสูความเปนเลิศ 
 
ยุทธศาสตรระดับคณะ: พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว โปรงใส ทันตอการเปลี่ยนแปลงบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร มีการ
บริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงาน และมุงเนนการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรทุกระดับ 
เปาประสงคของคณะ:  
 1. มีการบริหารจัดการรูปแบบใหมท่ีใชทรัพยากรรวมกันอยางมปีระสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 2. เปน Digital Faculty 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ (CMU 8.1) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 รอยละของผลการประเมินการบริหารตามแนวทาง EdPEx ที่อยูในระดับ band ไมต่ํากวาระดับ 3 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 รอยละของผูบริหารระดับตน ระดับกลาง ระดับสูงท่ีเขารับการอบรมเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEX) และหรือการอบรมดานการบริหาร 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (CMU 8.2) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.3 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน (สํานักงานคณะ) ที่ไดเพ่ิมพูนความรูดานการใชภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวชิาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.5 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Workforce engagement)  
 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาสูการเปน Digital University (CMU 8.3) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.6 รอยละของผูรับบริการของศนูยบริการฯ ท่ีรับการรายงานผลการตรวจผานระบบมือถือ 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหาร 
  รองคณบดีฝายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  
  ผูอํานวยการศนูยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก 
 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 รอยละของผลการประเมินการบริหารตามแนวทาง EdPEx 
ที่อยูในระดับ band ไมต่ํากวาระดับ 3 

คาเปาหมาย 2563 : 60% 
*ผลการประเมินรายหัวขอตามเกณฑ 17 หัวขอ 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการท่ีเปนเลิศ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
6.1-SO1 โครงการบมเพาะตนกลา EdPEx300 สวนกลาง ต.ค.62-ก.ย.

63 
 12,000   

6.1-SO2 โครงการอบรมผูประเมินใหม (new 
assessor) รวมกับมหาวิทยาลัย 

สวนกลาง ต.ค.62-ก.ย.
63 

   ใชงบประมาณ มช. 

 
ตัวชี้วัดท่ี 6.2 รอยละของผูบริหารระดับตน ระดับกลาง ระดับสูงท่ีเขารับ
การอบรมเกณฑคุณภาพการศกึษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 
และหรือการอบรมดานการบริหาร 

คาเปาหมาย 2563 : 100% 
*ผูบริหาร หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผช.คณบดี หัวหนาภาควิชา ผอ.
ศูนยฯ เลขานุการคณะ รองหัวหนาภาควิชา หัวหนางาน ผูจัดการคลินิก 
เลขาฯศูนยฯ 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการท่ีเปนเลิศ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
6.2-SO1 โครงการเชิญวิทยากรมาบรรยายดานการ

บริหาร  
สวนกลาง พค.-กค. 63  10,000   

6.2-SO2 โครงการเชิญวิทยากรมาบรรยายดานเกณฑ
คุณภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) 

สวนกลาง พค.-กค. 63  10,000   

6.2-SO3 โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
ผูบริหารของคณะฯ 

สวนกลาง ตค.62-กย.63  300,000   
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ตัวชี้วัดท่ี 6.3 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน (สํานักงานคณะ) ที่ได
เพิ่มพูนความรูดานการใชภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได 

คาเปาหมาย 2563 : 20% 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายบริหาร) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
6.3-SO1 โครงการสนทนาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 
สวนกลาง   20,000   

 
ตัวชี้วัดท่ี 6.4 รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรอง
ศาสตราจารยข้ึนไป 

คาเปาหมาย 2563 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายบริหาร) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
6.4-SO1 โครงการสญัจรภาควิชาเพื่อกระตุนการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 
สวนกลาง      

6.4-RT1 โครงการตาํรา รงัสีเทคนิค   40,000   

 
ตัวชี้วัดท่ี 6.5 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Workforce 
engagement) 

คาเปาหมาย 2563 : คะแนนการประเมินฯ มากกวาหรือเทากับ 4.0 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายบริหาร) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
6.5-SO1 โครงการบุคลากรคณะฯ เขารวมการแขงขัน

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สวนกลาง ธค. 62  100,000   

6.5-SO2 กีฬาบุคลากรภายในคณะเทคนิคการแพทย สวนกลาง มค. - กพ. 63  70,000   
6.5-SO3 กิจกรรมชมรมดนตรีบุคลากร สวนกลาง ตค.62–กย.63  45,000   
6.5-SO4 กิจกรรมสงเสรมิการมีสขุภาพที่ดหีางไกลโรค สวนกลาง ตค.62–กย.63  35,000   
6.5-SO5 กิจกรรมสงเสรมิความสุข 8 ประการ สวนกลาง ตค.62–กย.63  61,000   
6.5-CSC1 กิจกรรมกลุมสัมพันธนอกสถานที ่ ศูนยบริการฯ เมย.-พค.63   300,000   
6.5-SO6 โครงการเชิญวิทยากรบรรยายเร่ือง “การ

สรางแรงจูงใจในการทํางานสรางสรรค” 
(Lunch Seminar) 

ภาควิชา MT 
ภาควิชา RT 
ภาควิชา OT 
ภาควิชา PT  
ศูนยบริการฯ  
สนง. เลขาฯ 

ตค.62-กย. 63   
2,000 
2,000 
2,000 
5,000 
5,000 

 MT ตั้งงบประมาณ
แลว 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัดท่ี 6.6 รอยละของผูรับบริการของศนูยบริการฯ ที่รับการรายงาน
ผลการตรวจผานระบบมือถือ 

คาเปาหมาย 2563 : 20% 
(KPI Owner: ผอ.ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
6.6-CSC1 โครงการจัดเตรยีม application รายงาน

ผลการตรวจสุขภาพผานระบบมือถอื 
ศูนยบริการฯ      
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สรุปขอมูล 
ยุทธศาสตร งบประมาณ

แผนดนิ 
งบประมาณ 
เงินรายได 

งบประมาณอื่น รวม 

เชิงรุก : FH&A  380,000  380,000 
พันธกิจ : การจัดการเรียนการสอน  4,007,000  4,007,000 
พันธกิจ : การวิจัย  2,013,000  2,013,000 
พันธกิจ : บริการวิชาการ  1,190,000  1,190,000 
พันธกิจ : แสวงหารายได  10,000,000  10,000,000 
พันธกิจ : การบริหารจัดการ  1,019,000  1,019,000 
รวมทั้งสิ้น - 18,609,000 - 18,609,000 

**คณะเทคนิคการแพทยไมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดงบดําเนินการ ในปงบประมาณ 2563 
 

 
  

380,000, 2%

4,007,000, 22%

2,013,000, 11%

1,190,000, 6%

10,000,000, 54%

1,019,000, 5%

เชิงรุก : FH&A

พันธกิจ : การจัดการเรียนการสอน

พันธกิจ : การวิจัย

พันธกิจ : บริการวิชาการ

พันธกิจ : แสวงหารายได

พันธกิจ : การบริหารจัดการ
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แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Plan)  
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

R-SO01 ทุนการศกึษา ประเภทขาดแคลน ป
การศกึษา 2563 

สวนกลาง ก.ย. 63  650,000   

R-SO02 ทุนทํางาน สวนกลาง ตค.62-กย.63  150,000   
R-SO03 ทุนฝกงานนอกสถานที ่ป 4 (ใชยอด

นักศึกษาฝกงานแลวหารเฉลี่ย) 
สวนกลาง ม.ค.-ก.ย. 63  400,000   

R-SO04 ทุนฝกงานนอกสถานที ่ป 3 (ใชยอด
นักศึกษาฝกงานแลวหารเฉลี่ย) 

สวนกลาง ม.ค.-ส.ค. 63  150,000   

R-SO05 พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย 
ปการศึกษา 2562 

สวนกลาง พ.ย. 62  5,000   

R-SO06 มัชฌิมนิเทศ ปการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 
1/2563) ( นักศึกษา รหัส 62111...) 

สวนกลาง มิย.-กค. 63  3,500   

R-SO07 ทําบุญ และพัฒนาหอพักนกัศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทย ป 2563 

สวนกลาง มค. 63  50,000   

R-SO08 อบรม Conversational English in the 
Clinic (ภาคเรียนที่ 1/2563) รวมทุก
สาขาวิชา 

สวนกลาง ก.ย.63  40,000   

R-SO09 ปจฉิมนิเทศ และจบการศึกษาอําลาสถาบัน 
ปการศึกษา 2562 

สวนกลาง 14-17 พค. 63  250,000   

R-SO10 สัมมนาและสงมอบงานสโมสรนักศึกษา 
2562-2563 และเชิดชูเกียรติฯ ผูนํา นศ. 

สวนกลาง พ.ค. 63  25,000   

R-SO11 สัมมนาผูนําการทํากิจกรรมนักศึกษา ป
การศกึษา 2563 (นอกสถานที่) 

สวนกลาง มิ.ย. 63  300,000   

R-SO12 ผูบริหารคณะฯ พบผูปกครองนักศึกษาใหม 
ปการศึกษา 2563 

สวนกลาง ก.ค. 63  80,000   

R-SO13 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะฯ ปการศกึษา 
2563 (ภาคเรยีนมที่ 1/2563) 

สวนกลาง สค. 63  80,000   

R-SO14 ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษาคณะฯ ป
การศกึษา 2563 (ภาคเรียนมที่ 1/2563) 

สวนกลาง สค. 63  5,000   

R-SO15 ไหวครูคณะเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 
2563 (ภาคเรยีนมที่ 1/2563) 

สวนกลาง สค. 63  25,000   

R-SO16 โลกใหมในรั้วสีน้ําเงนิ ปการศึกษา 2563  
(กรณีจัดนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

สวนกลาง 27-28 มิ.ย. 
63 

 300,000   

R-SO17 นักศึกษาปที ่1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชพี  RT สวนกลาง พ.ย. 62  10,000   
R-SO18 นักศึกษาปที ่1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชพี  OT สวนกลาง พ.ย. 62  10,000   
R-SO19 โครงการที่จัดโดยนักศึกษา MT ปการศกึษา 

2563 
สวนกลาง ตค.62-กย. 63  60,000   

R-SO20 โครงการที่จัดโดยนักศึกษา RT ปการศกึษา 
2563 

สวนกลาง ตค.62-กย. 63  60,000   

R-SO21 โครงการที่จัดโดยนักศึกษา OT ปการศกึษา 
2563 

สวนกลาง ตค.62-กย. 63  60,000   

R-SO22 โครงการที่จัดโดยนักศึกษา PT ปการศึกษา 
2563 

สวนกลาง ตค.62-กย. 63  60,000   

R-SO23 โครงการ "การดูแลกระดูกสันหลังคด" ป
การศกึษา 2563 

สวนกลาง ตค.62-กย. 63  25,000   

R-SO24 โครงการการตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย
นักศึกษาคณะฯ ป 4 ปการศึกษา 2563 

สวนกลาง 21-22 เม.ย 
63 

    

R-SO25 อ.ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ชั้นปที ่1 - 4 (ภาค
เรียนที่ 1/2562 : อาหาร <= 80.-หัว)  

บริการการศกึษา ต.ค.-ธ.ค.62  60,000   
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รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
R-SO26 อ.ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ชั้นปที ่1 - 4 (ภาค

เรียนที่ 2/2562 : อาหาร <= 80.-หัว) 
บริการการศกึษา ม.ค.-พ.ค.63  60,000   

R-SO27 สนับสนุนการจัดโครงการ "กีฬาเทคนิค
การแพทยสัมพันธ" ภาคเรียนที่ 2/2562 

 ม.ค.-ก.พ. 63  20,000   

R-SO28 สนับสนุนคายเครื่องนุงหม 2562  มค. 63  20,000   
R-SO29 สนับสนุนคายอาสาพัฒนา 2562 (จัดป พ.ศ. 

2563) 
 พค. 63  30,000   

R-SO30 สนับสนุนคาอาหารและอาหารวาง "รับนอง
ขึ้นดอย 2563-สําหรับบุคลากรและศิษยเกา
ที่เขารวมฯ" 

 ก.ย. 63  10,000   

R-SO31 สนับสนุนกิจกรรมรับขวัญขันโตก ป
การศกึษา 2563 

 ก.ย. 63  20,000   

R-SO32 สนับสนุนเขาประชุมการจัดงานกีฬาสหเวช
ศาสตร-เทคนิคการแพทยสัมพันธ ครั้งท่ี 23 

 ตค.-ธค. 62  10,000   

R-SO33 สนับสนุนการเดินทางเขารวมกีฬาสหเวช
ศาสตร-เทคนิคการแพทยสัมพันธ ครั้งท่ี 23 

 กพ. 63  200,000   

R-SO34 สนับสนุนกีฬากายภาพบําบัดสัมพันธ ครั้งที่ 
27  

 กพ. 63  30,000  งบกิจการฯ 15,000, 
งบภาค. 5,000) 

R-SO35 สนับสนุนโครงการ "กิจกรรมบําบัดสัมพนัธ" 
(มช. - มหิดล) ครั้งท่ี 4 

 มิย. 63  30,000   

R-SO36 สนับสนุนโครงการสมัพันธระหวางสถาบัน
ตาง ๆ สาขารังสีเทคนิค 

 ม.ค. 63  30,000   

R-SO37 เปดโลกทัศนผูนํานักศึกษา ปการศึกษา 
2563 

 มิ.ย. 63  200,000   

R-SO38 สนับสนุนประชุมเชียร (คาตอบแทน พขร. 
และอาจารยกํากับการประชุมเชยีร) 
ปการศึกษา 2563 

 ส.ค.-ก.ย.63  25,000   

R-SO39 สนับสนุนโครงการ "อําลานักศึกษาชั้นปที่ 
4" ภาคเรียนที่ 2/2562 (Byenior) 

 เมย. 63  20,000   

R-SO40 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่ “คายเปด
บานสนี้ําเงนิ” ครั้งท่ี 6 

 มีค. 63  3,600   

R-SO41 สนับสนุนคาอาหารวาง โครงการ “เรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม” ภาคเรยีนที ่2/2562 

 เมย. 63  15,000   

R-SO42 สนับสนุนคาใชจายโครงการ "พานองเพลิน
กาวเดินตามฝน" ปการศกึษา 2563 

 ก.ค. 63  12,000   

R-SO43 สนับสนุนคาอาหารโครงการ "เปดโลกการ
เรียนรูเปดโลกกิจกรรม" ปการศึกษา 2563 

 สค. 63  20,000   

R-SO44 สนับสนุนจัดซื้อกลองชานออยสําหรบัสโมสร
นักศึกษา ปการศกึษา 2563 

 ก.ค. 63  30,000   

R-SO45 สนับสนุนจัดซื้อกลองชานออยสําหรบั
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ป
การศกึษา 2563 

 ก.ค. 63  10,000   

R-SO46 สนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณชมรม
พื้นบานลานนา ปการศึกษา 2563 

 ส.ค. 63  15,000   

R-SO47 สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณชมรมดนตรีสากล ป
การศกึษา 2563 

 ก.ค. 63  20,000   

R-SO48 สนับสนุนเงินสําหรบัการประกวดฑูต
กิจกรรม ปการศึกษา 2563 

 ก.ค. 63  8,000   
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รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
R-SO49 สนับสนุนเงินสําหรบัการการทํากิจกรรมของ

ชมรมตางๆ ปการศกึษา 2563 
 ก.ค. 63  53,400   

R-SO50 สนับสนุนการเขารวมโครงการ APAHL    200,000   
R-SO51 ตลาดนัดหลักสูตร บริการการศึกษา พ.ย.62  10,000   
R-SO52 โครงการสอนเสริมวิชาการสําหรับนักศกึษา บริการการศึกษา ต.ค.62-   40,000  Smart Brain 
R-SO53 กิจกรรมฝกซอมและแสดงความยินดีกบั

บัณฑิต 
บริการการศกึษา เม.ย.63  100,000   

R-SO54 จัดทําคูมือแผนการศกึษาสาํหรับนักศึกษา
ใหมรหัส 63 

บริการการศกึษา ม.ค.63  30,000   

R-SO55 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธคณะและ
หลักสูตร 

บริการการศกึษา มี.ค.63  30,000   

R-SO56 โครงการประชุมอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา
ใหม 

บริการการศกึษา พ.ค.63  5,000   

R-SO57 งานวันวิชาการ บริการการศึกษา พ.ค.63  130,000  Smart Brain 
R-SO59 ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศกึษา บริการการศกึษา พ.ค.63  10,000  จัดทําคูมือการศกึษา 
R-SO60 กิจกรรม Open House บริการการศึกษา มิ.ย.63  30,000   
R-SO61 โครงการการปองกันการติดเชื้อเนื่องจาก

การปฏิบัติงานสาํหรับนักศึกษาชั้นปที ่2 ทุก
สาขาวิชา 

บริการการศกึษา ส.ค.63  32,000  LC1DDBEB 

R-SO62 โครงการคดักรองความเสี่ยงสัมผัสเชื้อวัณ
โรคสําหรับนักศึกษา ชั้นปที่ 3 ทุกสาขาวิชา 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

มิ.ย.63  26,000  LC1DDBEB 

R-MT01 โครงการ New Technology for All เทคนิคการแพทย ตค 62-กย 63  40,000   
R-MT02 อบรมทักษะการใชขอมูลทางหองปฏิบัตกิาร

ในการดแูลสุขภาพเฉพาะบุคคลใหกับ
อาจารยและนกัศกึษา (workshop) 

เทคนิคการแพทย ธ.ค. 63  50,000   

R-MT03 โครงการ KM-Lunch seminar  เทคนิคการแพทย ต.ค. 62-กย 
63 

 15,000   

R-MT04 CMU Young Blood เทคนิคการแพทย ต.ค. 62-กย 
63 

 20,000   

R-MT05 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพีแกบุคลากร
ภาควิชาเทคนิคการแพทย 

เทคนิคการแพทย มิ.ย. 63  50,000   

R-MT06 ทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา 
(5 ทุนๆละ 5,000) 

เทคนิคการแพทย ตั้งแต ตค 62 -
กย 63 

 25,000   

R-MT07 ทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา (5 
ทุนๆละ 3,000) จุลชีววิทยา 

เทคนิคการแพทย ตั้งแต ตค 62 -
กย 63 

 15,000  จุลชีววิทยา 

R-MT08 MT Best All Around เทคนิคการแพทย กย 63  15,000   
R-MT09 งานเกษียณวรานุสรณ เทคนิคการแพทย กย 63  45,000   
R-MT10 งานรําลึกพระคุณคร ู เทคนิคการแพทย เมย 63  45,000   
R-MT11 งานวันเทคนิคการแพทยไทย เทคนิคการแพทย มิย 63  10,000   
R-MT12 โครงการสิ่งแวดลอมสดใส ปลอดภยัสุขภาพ

รวมกับวิทยาลยัโปลิเทคนิคลานนา 
เทคนิคการแพทย สค 63  45,000   

R-MT13 โครงการอบรมทักษะการใหคําปรกึษากอน
และหลังการตรวจการติดเช้ือเอชไอว ี
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย 

เทคนิคการแพทย มิ.ย.63  18,000  LC1DDBEB 

R-RT01 โครงการสอนซอมเสริมวิชาชีพรังสีเทคนิค 
นักศึกษารงัสีเทคนิคช้ันปที่ 3 

รังสีเทคนิค พ.ค.63  25,000   
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รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
R-RT02 โครงการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน

ใหบริการทางรังสีสําหรบันักศึกษาปที่ 3 
และ 4 

รังสีเทคนิค พ.ค.63  300,000   

R-RT03 โครงการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน
ใหบริการทางรังสีสําหรบันักศึกษาปที่ 3 
และ 4 

รังสีเทคนิค ต.ค.62  300,000   

R-RT04 โครงการอาจารยชวยสอน (TA) และ
สงเสริมการผลิตอาจารยสาขาขาดแคลน 
(โครงการอาจารยชางเผือก) 

รังสีเทคนิค ต.ค.62  480,000   

R-RT05 โครงการประชุมสถาบันผูผลิตบัณฑิตสาขา
รังสีเทคนิค 

รังสีเทคนิค มิ.ย.63  70,000   

R-RT06 โครงการพัฒนาความรวมมอืกับ
สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรรังสี
การแพทยในตางประเทศ 

รังสีเทคนิค ตค.62-กย.63  300,000   

R-RT07 โครงการสนับสนุนการดูงานเขารวมประชุม
วิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการ เพิ่ม
คุณวุฒ ิ

รังสีเทคนิค ตค.62-กย.63  380,000   

R-RT08 โครงการ Lunch seminar รงัสีเทคนิค ต.ค.62-กย.63  25,000   
R-RT09 โครงการสงเสริมภาษาอังกฤษสําหรับ

อาจารยสาขารังสีเทคนิค 
รังสีเทคนิค ต.ค.62-กย.63  60,000   

R-RT10 โครงการบุคลากรรังสีเทคนิคสืบสาน
ประเพณีปใหมเมือง 

รังสีเทคนิค เม.ย.63  10,000   

R-RT11 โครงการทําบุญภาควิชารังสีเทคนิค รังสีเทคนิค เม.ย.63  15,000   
R-RT12 คัดเลือกนักศึกษาดีเดนรอบดานดีเดนดาน

คุณธรรมจริยธรรม ดีเดนดานจิตอาสาและ
บําเพ็ญประโยชน สาขารังสีเทคนิคดาน
คุณธรรมและจริยธรรม 

รังสีเทคนิค พ.ค.63     

R-RT13 โครงการรบัขวัญบัณฑิต รังสีเทคนิค ม.ค.63  5,000   
R-RT14 คายคุณธรรมจริยธรรม สําหรับนักศึกษารังสี

เทคนิค 
รังสีเทคนิค ก.พ.63  40,000   

R-OT01 โครงการสัมมนาประจําปของภาควิชา
กิจกรรมบําบัด 

กิจกรรมบําบัด มิ.ย.63  150,000   

R-OT02 โครงการ Big Cleaning  Day  กิจกรรมบําบัด พ.ค. 63  10,000   
R-OT03 โครงการที่ดําเนินการเพื่ออนุรกัษประเพณ ี

ศิลปวัฒนธรรม เชน รดน้ําดําหวั   
กิจกรรมบําบัด มิ.ย.63  10,000   

R-OT04 โครงการทําบุญภาควิชากิจกรรมบําบัด
ประจําป 

กิจกรรมบําบัด มิ.ย.63  10,000   

R-OT05 โครงการขอบคุณผูมีอุปการคุณตอภาควชิา
กิจกรรมบําบัด 

กิจกรรมบําบัด ธ.ค. 62 – 
ม.ค. 63 

 10,000   

R-OT06 โครงการชางบําบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระปยมหาราช 

กิจกรรมบําบัด ก.พ. 63  30,000   

R-OT07 โครงการจิตอาสา นักศึกษากิจกรรมบําบัด กิจกรรมบําบัด ต.ค.62    งบประมาณจาก
หนวยกิจการ นศ. 

   รวม
งบประมาณ 

 7,016.500 - 7,016,500 บาท 

 
 
 


