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การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT ANALYSIS)
เพื่อประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานในดานตางๆ ไปสู New normal ในปงบประมาณ 2564
และทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะเทคนิคการแพทย ประจําปงบประมาณ 2563-2565
ผูบริหารฯ ไดรว มกันทบทวนและวิเคราะห SWOT Analysis จากขอมูลในปงบประมาณ 2561-2563 พิจารณาขอมูล
สถานภาพของคณะฯ ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ในแงสังคม เศรษฐกิจ นโยบาย ทรัพยากร บุคลากร ใน 5 ดาน รวมถึงจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 [SU1DQ13A] ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength, S) ควรใชจุดแข็งเพื่อหาประโยชนเขาสูคณะฯ
1 มีศนู ยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก เปนแหลงฝกฝนทางวิชาชีพใหกับอาจารยและนักศึกษา ศูนยบริการเทคนิค
การแพทยคลินิกที่สนับสนุนงานบริการวิชาการชุมชน มีเครื่องมือที่ทันสมัย และ หองปฏิบัติการไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพระดับนานาชาติ (ISO15189) บริการตรวจพิเศษที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงและความเชีย่ วชาญของคณาจารย
ตลอดจนเปนแหลง Proficiency Testing Provider ดานธาลัสซีเมียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO17043
เปนแหลงสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของคณะฯ
2 มีศนู ยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก เปนแหลงรายไดสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของคณะฯ
3 ศูนยบริการมีขอมูลมหัต (Big Data) จํานวนมาก
4 มีศนู ยความเปนเลิศทางการวิจัย ศูนยวิจัยฯ และกลุมวิจัยฯ (กลุมวิจัยโรคติดเชื้อ กลุมวิจัยผูสูงอายุ กลุมวิจัยเชิงพืน้ ที่ กลุม
วิจัยมะเร็ง กลุมวิจัย Animal Assisted Therapy กลุมวิจัยที่มีการบูรณาการความรูสหสาขาวิชาชีพกับการดูแลรักษา
สุขภาพสัตว (Inter Professional Research Group)) ตลอดจนมีอาจารยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่
ตอบสนองตอนโยบายประเทศ เชน Genomic Thailand, Covid-19
5 มีนักวิจัยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศที่ไดรับความรวมมือระดับรัฐบาล ปฏิบัติงานประจําอยูที่คณะฯ ทําใหมีการขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยขนาดใหญจากตางประเทศ
6 มีความรวมมือดานดูแลสุขภาพชุมชนกับองคการบริหารสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
7 มีหลักสูตรดานสหเวชศาสตร 4 สาขาวิชา และความผิดปกติดานการสื่อความหมาย ซึ่งสามารถบูรณาการการดูแลสุขภาพ
แบบองครวม
8 มีสมาคมศิษยเกาฯ ที่ใหความชวยเหลือสนับสนุนคณะฯ อยางตอเนื่อง
9 อาจารยมีศักยภาพสูงทั้งดานการเรียนการสอนและการวิจัย
10 ภาควิชามีคณาจารยที่มีองคความรูดานเทคโนโลยีชั้นสูง องคความรูที่หลากหลาย และเชี่ยวชาญในแตละสายงาน
11 อาจารยในภาควิชามี connection กับมหาวิทยาลัยนานาชาติทหี่ ลากหลาย สงเสริมการเรียนรูท ั้งในและตางประเทศไดดี
จุดออน (Weakness, W) แกไขจุดออนเหลานี้ของคณะฯ
1 สถานทีส่ ําหรับการเรียน การสอน การวิจัย มีจํากัด ไมสามารถขยายงานได และมีปญหาการบริหารจัดการเชิงกายภาพ ขาด
พื้นที่ อาคารสถานที่ สําหรับรองรับการขยายงาน และการเพิ่มขึ้นของผูมารับบริการ ณ ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ณ บริเวณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม
2 คณาจารยยังตองเขารับการฝกฝนทักษะหรือประสบการณทางคลินิก
3 งานวิจัยดานนวัตกรรม และงานวิจัยที่บูรณาการในระหวางสาขาวิชา และระหวางคณะมีนอย
4 ผลงานวิจัยและตีพิมพสวนมากมาจากนักวิจัยบางสาขาวิชา/บางกลุมเทานัน้ และผลงานตีพิมพใน Q1 ยังมีจํานวนนอย
5 การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ภาคอุตสาหกรรม และแหลงทุนจากตางประเทศมีนอย
6 ยังไมมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเปนประจํา
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จุดออน (Weakness, W) แกไขจุดออนเหลานี้ของคณะฯ
7 บุคลากรฝายบริการ/ปฏิบัติการยังตองเพิ่มทักษะในการใชภาษาอังกฤษ
8 ขาดระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้ง HRM และ HRD ที่สมบูรณ รวมถึงระบบการจัดการความรูยังไมมปี ระสิทธิผล
9 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมเปนไปตามแผน และมีแนวโนมลดลง
10 ยังไมมีฐานขอมูลกลางที่เชื่อมโยงทุกหนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและติดตามพันธกิจที่เกี่ยวของ
11 ตํารายังมีนอย
โอกาส (Opportunity, O) ใชประโยชนจากโอกาสเหลานี้ เพื่อหาความไดเปรียบ หรือหากลยุทธในการจัดการ
1 สถาบันวิชาการตางประเทศมีความสนใจที่จะขยายการสรางเครือขายความรวมมือดานการเรียนการสอนและวิจัยกับ
สถาบันในประเทศไทย/ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต (เชน นโยบาย Belt-road ของจีน และนโยบาย ASEAN)
2 สถานการณของประเทศที่เขาสูส ังคมผูสูงอายุ, Genomic Thailand และสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค Covid19 ทําใหตองการใชบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพจากคณะฯ เชน MT, RT, OT, PT
3 ตลาดแรงงานยังมีความตองการใชบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เปนจํานวนมาก
4 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปดโอกาสมีการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล หรือผลิตแอพพลิเคชันเพื่อการ
เรียนการสอน
5 นโยบายดานการวิจัยของรัฐบาลที่เนนการผลิตนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเอง
6 มีหนวยงานเอกชนที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อตอยอดนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงอุตสาหกรรม
7 นโยบายของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหความสําคัญกับการทําวิจัยเชิงพืน้ ที่มากขึ้น
8 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหคณะฯ มีการบริหารงานตามแนวทาง EdPEx
9 สถานการณโรคระบาดใหมๆ ทีต่ องการการผลิตตัวตรวจวัด ซึง่ คณะมีศักยภาพในการผลิต
10 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหคณะบริหารจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเอง
11 มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนดานบัณฑิตศึกษา เชน Presidential scholarship, TA/RA
12 COVID-19 ทําใหคณะเปนที่รจู กั ของสังคมมากขึ้น
13 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเรื่อง Lifelong learning & Credit bank
14 มีนโยบาย ใหมหาวิทยาลัยทําหลักสูตรอบรม/บทเรียนออนไลน สําหรับสําหรับการ Reskill / Upskill
อุปสรรค (Threat, T) หาทางแกไข หลีกเลี่ยงหรือขจัดอุปสรรคเหลานี้
1 งบประมาณแผนดินไมเพียงพอ
2 มีสถาบันที่เปดสอนในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเพิ่มมากขึ้น มีการแขงขันดานการรับนักศึกษาสูงขึ้น
3 นักศึกษาไทยมีความสนใจในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาลดลง
4 แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอกมุงเนนการวิจัยเชิงบูรณาการ การวิจัยมุงเปา และนวัตกรรม
5 จํานวนคูแขงในการใหบริการของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก และการบริการวิชาการ เพิ่มขึ้น
6 ระเบียบพัสดุ การเงินและการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย ไมเอื้ออํานวยตอความคลองตัวในการดําเนินงานของคณะฯ
7 Disruptive Medical Technology / Automate/ AI
8 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ทําใหรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและการใหบริการลดลง
9 สถานประกอบการชะลอการจางงานบัณฑิต

จากการทํา SWOT Analysis โดยคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ทําใหทราบจุดแข็ง (S) จุดออน (W) โอกาส
(O) และอุปสรรค (T) ที่สําคัญและอาจสงผลกระทบตอวิสัยทัศนของคณะฯ ดังตาราง
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S1 : มีศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก เปนแหลง
ฝกฝนทางวิชาชีพใหกับอาจารยและนักศึกษา
สนับสนุนงานบริการวิชาการชุมชน มีเครื่องมือที่
ทันสมัย และ หองปฏิบัติการไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ บริการตรวจ
พิเศษที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงและความเชี่ยวชาญ
ของคณาจารย เปนแหลงสนับสนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานของคณะฯ
S2 : อาจารยมีศกั ยภาพสูงทั้งดานการเรียนการสอน
และการวิจัย
O1: สถานการณของประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ,
Genomic Thailand และสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ทําใหตองการใช
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพจากคณะฯ
เชน MT, RT, OT, PT
O2: มีนโยบาย ใหมหาวิทยาลัยทําหลักสูตรอบรม/
บทเรียนออนไลน สําหรับสําหรับการ Re-skill /
Upskill

W1: สถานที่สําหรับการเรียน การสอน การวิจัย มี
จํากัด
W2: งานวิจัยดานนวัตกรรม และงานวิจัยที่บูรณาการ
ในระหวางสาขาวิชา และระหวางคณะมีนอย
งานวิจัยที่มีคุณภาพมีนอย
W3: ขาดระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้ง
HRM และ HRD ที่สมบูรณ ระบบการจัดการความรู
ยังไมมีประสิทธิผล
T1: แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอกมุงเนนการวิจัย
เชิงบูรณาการ การวิจัยมุงเปา และนวัตกรรม

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ จึงรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร ใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) การขยาย
พื้นที่เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ (2) การจัดการความรูของคณาจารยและบุคลากร และ
(3) การสงเสริมการทําบทเรียนออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย และการพัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพ (Reskill, Upskill) โดย
มีแผนดังนี้
(1) การขยายพื้นที่เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ประกอบดวย
 การขอใชพื้นที่ศูนยวิจัยขาวลานนา (เดิม) เพื่อจัดตั้งศูนยบูรณาการวิชาการเพื่อความเปนเลิศ คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (AMS Integrated Academic Excellence Center: AMS-IAEC) เพื่อรองรับ
การเปดหลักสูตรความผิดปกติของการสื่อความหมาย ระดับปริญญาตรี และจัดตั้งศูนยการแพทยแมนยํา
(Precision Medicine Center)
 ขอใชพื้นที่ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม (หริภุญไชย) จ.ลําพูน ในการจัดตั้งศูนยวิจัยอณูวิทยาเพื่อรองรับ
การวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม อุบัติซํา้ และจัดตั้งศูนยสุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร ลําพูน นอกจากนี้เปนศูนยรวมของ
อาจารย-นักวิจัยที่รับเขามาในโครงการยุทธศาสตรมุงเปาของ มช. และ Talent Recruitment
 จัดตั้งศูนยฟนฟูผูมีภาวะพึ่งพิงรวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่น ที่มบี ันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อ
เปนแหลงฝกงานใหนักศึกษา มีการบูรณาการการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการในชุมชนใน 4 สาขาวิชา
ใหเกิดชุมชนตนแบบนําไปสูการจางงานบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทยในอนาคต
(2) การจัดการความรูของคณาจารยและบุคลากร
 จัดอบรมและจัดทําสื่อเพื่อถายทอดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารยและบุคลากรอาวุโสใหกับอาจารยและ
บุคลากรรุนใหม
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 วางระบบบริหารจัดการขอมูลเพื่อใหเกิดองคความรูเพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน วิจัยและ
บริการวิชาการแกชุมชน
(3) การสงเสริมการทําบทเรียนออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย และการพัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพ (Reskill, Upskill)
 สนับสนุนทุน เครื่องมือและบุคลากร เพื่อรองรับการจัดทําบทเรียนออนไลน สําหรับผูเรียนทุกชวงวัย
 จัดทําหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 16 หนวยกิต เชน สาขาจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา สาขา
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต สาขาโลหิตวิทยาดานสัณฐานวิทยาเซลลเม็ดเลือด
 จัดทําหลักสูตรการสรางภาพรังสีระบบดิจิทัล
 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Credit bank

นิยามการบรรลุตามเปาหมายและวิสัยทัศน
วิสัยทัศน : คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชวยเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
มีความเปนเลิศดานวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล
ดาน
นิยามของการบรรลุตามเปาหมายและวิสัยทัศน
มีความเปนเลิศดานวิชาชีพและมีความ 1. จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ (90%)
เปนสากล
2. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 8 เดือน (85%) และ 12 เดือน (95%)
3. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต (4.50)
4. จํานวนนักศึกษาตางชาติที่เขาเรียนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
(เปาหมายปงบประมาณ 2564: 35%)
5. จํานวนบทเรียนออนไลนสาํ หรับผูเรียนทุกชวงวัย อยางนอย 4 บทเรียนในป 2565
ความเปนเลิศดานวิจัยในระดับสากล
จํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับ
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
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม/งานสรางสรรคดานสุขภาพหรือการดูแลผูสูงอายุ ที่นําไปใชประโยชนสําหรับชุมชน
สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนงานบริการดานการแพทยแมนยํา
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม/งานสรางสรรคดา น
สุขภาพหรือการดูแลผูสูงอายุ ที่นําไปใชประโยชนสําหรับชุมชน สังคม

คาเปาหมาย 2564 : 27
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)

รหัส
กิจกรรม
AMS1.1-01 โครงการเสริมศักยภาพของเครือขายกลุม
วิจัย/ศูนยวจิ ยั /หนวยวิจัยสําหรับบูรณาการ
ขามสาขา เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจดาน
งานวิจัย และการนําผลงานไปใชประโยชน

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด
ตลอดป
งบประมาณ
(ส.ค.64)

AMS1.1-02 โครงการสนับสนุนเงินรางวัลพิเศษการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการฯ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงินรางวัล
พิเศษการตีพิมพผลงานทางวิชาการ การยื่น
จดทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจยั ที่ไดรับ
การนําไปใชประโยชน ของคณะเทคนิค
การแพทย
AMS1.1-03 โครงการสงเสริมความรวมมือกับ
ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/TLOUBI/STeP
เพื่อพัฒนาและผลักดันขอเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรม การขึ้นทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา และการตอยอดสูเชิงพาณิชย
AMS1.1-04 โครงการสงเสริมการพัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑนวัตกรรมเพื่อการพรอมใชงานใน
เชิงพาณิชย

สวนกลาง

ตลอดป
งบประมาณ
(ส.ค.64)

สวนกลาง

ก.ค.64

30,000

สวนกลาง

ส.ค.64

30,000

พ.ค.–ส.ค. 64

10,000

OT1.1-01

โครงการประชาสัมพันธ และการจด
กิจกรรมบําบัด
Patent และโครงการรวมมือกับเอกชน ใน
การพัฒนาเครื่องมือประเมินทางดาน
Cognitive เพื่อจําหนาย

งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
20,000
รวมกับภาควิชาฯ
(สนับสนุนกลุมวิจัย
ใหมที่มีศักยภาพ,
บริการวิชาการ
พฤฒาวิทยา)
50,000

2564-RT/PT (ศิริ
ประภา,สุชาติ,เดชา)
สนับสนุนการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ
การขอจดทะเบียน
สิทธิบัตร/อย. การ
ประชาสัมพันธ
การตลาด
ผศ. ดร. พีรยา
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนงานบริการดานการแพทยแมนยํา
รหัส
กิจกรรม
AMS1.2-01 จัดตั้งศูนยบูรณาการวิชาการเพื่อความ

คาเปาหมาย 2564 : บริการดานการแพทยแมนยํา 5 บริการ
(นับสะสม)
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
หนวยงาน
สวนกลาง

เปนเลิศ คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (AMS
Integrated Academic Excellence
Center: AMS-IAEC) เพื่อรองรับการเปด
หลักสูตรความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย ระดับปริญญาตรี และจัดตั้ง
ศูนยการแพทยแมนยํา (Precision
Medicine Center)
CSC1.2-01 งานบริการการตรวจสาเหตุของโรค
ศูนยบริการฯ
พันธุกรรม

กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
ต.ค.63-ก.ย.64
5,000,000

ก.ย.64

หมายเหตุ

เก็บคาบริการ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก
ยุทธศาสตรระดับคณะ: บริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ทั้งดานวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพสูง ระดับแนวหนาของประเทศ และ/
หรือเทียบเทาระดับสากล สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะที่จําเปนเพื่อมูงสู CMU SMART STUDENT
เปาประสงคของคณะ:
1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะมีคณ
ุ ภาพสูงและเหมาะสมกับผูเรียนที่หลากหลาย
2. บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก (CMU SMART STUDENT)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน : มีความเปนเลิศดานวิชาชีพในระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของนักศึกษาสอบผานใบประกอบวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํางานภายใน 8 เดือน และ 1 ป
ตัวชี้วดั ที่ 2.4 รอยละนักศึกษาตางชาติที่เขาเรียนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 2.5 จํานวนบทเรียนออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย อยางนอย 4 บทเรียนในป 2565
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 ผลักดันการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ (CMU 4.1)
ตัวชี้วัดที่ 2.6 จํานวนหลักสูตรที่มุงเนน Outcome-based Education
กลยุทธที่ 2 เพิ่มความหลากหลายของการจัดการศึกษา และขยายกลุมผูเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพคนทุกชวงวัย (กลุมวัยเรียน วัยทํางาน
ผูสูงอายุ และนักศึกษาเกา)(CMU 4.8)
ตัวชี้วัดที่ 2.7 จํานวนโครงการฝกอบรมตามความตองการ (Tailor made) สําหรับนักวิชาชีพ นักศึกษาและผูสนใจทุกชวงวัย ทั้งในและ
ตางประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.8 จํานวนหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางที่ไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3 สรางระบบ Credit Bank จาก Lifelong Education เพื่อตอยอดเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.9 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่รองรับ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Credit Bank
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ใหอยูในระดับที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (CMU 4.2)
ตัวชี้วัดที่ 2.10 รอยละของบกระบวนวิชาเอกที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 (3 ชั่วโมงตอ 1 หนวย
กิตบรรยาย ยกเวนกระบวนวิชาที่เชิญอาจารยพิเศษจากนอกคณะฯ มาสอนถึงรอยละ 50 ใหอาจารยในคณะฯ สอนแทรกในชั่วโมงที่เหลือดวย
ภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 2.11 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่มีผลสอบ CMU e-Grad ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป
กลยุทธที่ 5 สงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัย (CMU 4.7)
ตัวชี้วัดที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาของชั้นปที่ 3 หรือ 4 ที่เดินทางไปฝกทักษะและประสบการณในสถาบันในตางประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.13 จํานวนผูเชี่ยวจากตางประเทศ หรือ Visiting Professor
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกที่สง เสริมและพัฒนาอาจารยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสามารถตอบสนองทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 และทักษะการเปนพลเมืองโลก (CMU4.6)
ตัวชี้วัดที่ 2.14 จํานวนกระบวนวิชาเอกทีส่ อดแทรกการสอนออนไลนแทนการบรรยาย
ตัวชี้วัดที่ 2.15 รอยละของกระบวนวิชาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรกวิธกี ารจัดการเรียนการสอนแบบใหมที่ไมใชการบรรยายอยาง
เดียว
กลยุทธที่ 7 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมในรูปแบบสหสาขาวิชา ในการดูแลสุขภาพแบบองครวม
ตัวชี้วัดที่ 2.16 จํานวนกระบวนวิชา/กิจกรรม ที่มีการจัดการเรียนรูในรูปแบบสหสาขาวิชา (inter-professional educations)
กลยุทธที่ 8 สงเสริมและผลักดันใหการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถตอบสนองทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
และสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดีในสังคม โดยเนนจิตอาสา ซื่อสัตยและรับผิดชอบ (CMU 4.4)
ตัวชี้วัดที่ 2.17(1) ผลการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จาก CI
ตัวชี้วัดที่ 2.17(2) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ผูรับผิดชอบ :

รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของนักศึกษาสอบผานใบประกอบวิชาชีพ
*ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน
รหัส
MT2.1-01
RT2.1-01
OT2.1-01

PT2.1-01

คาเปาหมาย 2564 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 90
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)

กิจกรรม

หนวยงาน
กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
10,000
ผศ. ดร. ปยะวรรณ
โครงการเตรียมความพรอมการสอบใบ เทคนิคการแพทย เม.ย.- พ.ค.64
ผศ. ดร. รุจิเรข
ประกอบวิชาชีพ
โครงการอบรมความรูดานกฏหมายสําหรับ
รังสีเทคนิค
มี.ค.64
35,000
อ.ดร.กฤช
นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค
โครงการเตรียมความพรอมการสอบใบ
กิจกรรมบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64
30,000
อ.หทัยชนก
ประกอบวิชาชีพ
อ.ดร. โสภิฎา
-การเตรียมความพรอม (10,000)
- คลังขอสอบ (ขอขอสอบ)
-จัดสอบ OSCE แก นศ.ป 4 (20,000)
โครงการเตรียมความพรอมการสอบใบ
กายภาพบําบัด
มิ.ย. 64
10,000
ประกอบวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
*ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน

คาเปาหมาย 2564 : คะแนนการประเมินมากกวาหรือเทากับ 4.5
(ใชคะแนนจากการสํารวจของสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)

วัดภาพรวมของการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัด 2.10-2.17

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํางานภายใน 1 ป
*ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน

คาเปาหมาย 2564 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 95
(ติดตามขอมูลภาวะการมีงานทําภายใน 8 เดือน ไมนอยกวารอยละ 85)
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)

วัดภาพรวมของการดําเนินงานพันธกิจการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 2.4 รอยละนักศึกษาตางชาติที่เขาเรียนในหลักสูตรนานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา
*ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน
รหัส
กิจกรรม
AMS2.4-01 โครงการแสวงหานักศึกษาตางชาติ
(ประชาสัมพันธหลักสูตรโดยใชสื่อออนไลน
ผาน MOU /สนับสนุนการสอบ
ภาษาอังกฤษสําหรับขอรับทุน
Presidential Scholarship)
RT2.4-01 ทุนนักศึกษาตางชาติระดับปริญญาเอก

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด

รังสีเทคนิค

ต.ค.63-ก.ย.64

ตัวชี้วัดที่ 2.5 จํานวนบทเรียนออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย อยาง
นอย 4 บทเรียนในป 2565
*ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน
รหัส
กิจกรรม
AMS2.5-01 โครงการสนับสนุนการจัดทําบทเรียน
ออนไลน

คาเปาหมาย 2564 : 35%
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา)

หนวยงาน
สวนกลาง

งบแผนดิน

งบรายได งบอื่นๆ
72,000

240,000

หมายเหตุ

หนภ.

คาเปาหมาย 2564 : 3 บทเรียน (นับสะสม 63=2/64=1/65=1)
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
กําหนดจัด
ก.ย.64

งบแผนดิน งบรายได
30,000

งบอื่นๆ

หมายเหตุ
เปาหมาย OT
งบกลางของคณะ
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 จํานวนหลักสูตรที่มุงเนน Outcome-based Education
รหัส
กิจกรรม
AMS2.6-01 สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขา
รวมอบรมการจัดทําหลักสูตรแบบ
Outcome-based Education
OT2.6-01

โครงการปรับปรุงหลักสูตร ป. ตรี และ ป.
โท กิจกรรมบําบัด

หนวยงาน
สวนกลาง

คาเปาหมาย 2564 : 1 หลักสูตร (OT)
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
กําหนดจัด
ก.ย.64

งบแผนดิน งบรายได

กิจกรรมบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64

งบอื่นๆ
หมายเหตุ
ไมใช
ใหหลักสูตรสง
งบประมาณ ผูรบั ผิดชอบหลักเขา
รวมอบรมกิจกรรม
ของสํานักพัฒนฯ

240,000

ตัวชี้วัดที่ 2.7 จํานวนโครงการฝกอบรมตามความตองการ (Tailor made) คาเปาหมาย 2564 : มากกวาหรือเทากับ 4 โครงการ
สําหรับนักวิชาชีพ นักศึกษาและผูสนใจทุกชวงวัย ทั้งในและตางประเทศ *เนนโครงการจากตางประเทศ
**เฉพาะที่จัดตามความตองการ / นับรวมโครงการ นศ.แลกเปลี่ยนดูงาน
หรือฝกอบรม
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)
รหัส
กิจกรรม
หนวยงาน
AMS2.7-01 โครงการดึงดูดและสนับสนุนบุคลากร/
สวนกลาง
นักศึกษาตางประเทศมาเพิ่มพูนความรูท าง
วิชาชีพตามความตองการ (Tailor made)
(ภาควิชาละอยางนอย 1 โครงการ)
OT2.7-01 โครงการประชาสัมพันธและแสวงหา
กิจกรรมบําบัด
นักวิชาชีพกิจกรรมบําบัดจากประเทศที่
ภาควิชามีเครือขาย เชน กลุมประเทศ
อาเซียน ญี่ปุน ไตหวัน และยุโรป มารับการ
อบรมหรือดูงานที่ภาควิชาฯ
(จัดรวมกับคณะ)
AMS2.7-02 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
สวนกลาง
ตางประเทศ
MT2.7-01 โครงการอบรมตามความตองการของ
เทคนิคการแพทย
นักวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 2.8 จํานวนหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางที่ไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพ
รหัส
MT2.8-01
MT2.8-02
MT2.8-03

กําหนดจัด งบแผนดิน
ต.ค.63-ก.ย.64

งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
80,000
รวมกับภาควิชาฯ
(สมทบใหภาควิชาฯ
ละ 20,000 บาท)

ต.ค.63-ก.ย.64

ผศ. ดร. สรินยา
ผศ. ดร. สุจิตรพร

ต.ค.63-ก.ย.64

งบตัวชี้วัด 2.12

ต.ค.63-ก.ย.64

คาลงทะเบียน

คาเปาหมาย 2564 : 5 หลักสูตร
**นับโครงการที่ไดรับการรับรองจากสภา/กรรมการวิชาชีพ นับสะสม
โครงการที่มีสถานะ active
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)

กิจกรรม
หนวยงาน
กําหนดจัด งบแผนดิน
หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
16 หนวยกิต สาขาจีโนมิกสและการแพทย
แมนยํา
หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
16 หนวยกิต สาขาวิทยาศาสตรการบริการ
โลหิต
หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
16 หนวยกิต สาขาโลหิตวิทยาดานสัณฐาน
วิทยาเซลลเม็ดเลือด

งบรายได

งบอื่นๆ

หมายเหตุ
คาลงทะเบียน
(ผศ. ดร. สุวิทย)
คาลงทะเบียน
(รศ. ดร. ปรียานาถ)
คาลงทะเบียน
(รศ. ดร. ธนูศักดิ)์
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 จํานวนหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางที่ไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพ

คาเปาหมาย 2564 : 5 หลักสูตร
**นับโครงการที่ไดรับการรับรองจากสภา/กรรมการวิชาชีพ นับสะสม
โครงการที่มีสถานะ active
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)

รหัส
MT2.8-04

กิจกรรม
หนวยงาน
กําหนดจัด งบแผนดิน
หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
16 หนวยกิต สาขาการบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ

RT2.8-01

หลักสูตรอบรมการสรางภาพรังสีระบบ
ดิจิทัล

รังสีเทคนิค

งบรายได งบอื่นๆ
30,000

ต.ค.63-ก.ย.64

หมายเหตุ
คาลงทะเบียน
*ภาควิชาตองตั้ง
งบประมาณสําหรับ
จายคารับรองให
สภาเทคนิค
การแพทย
คาลงทะเบียน

ตัวชี้วัดที่ 2.9 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่รองรับ การจัดการเรียนการ คาเปาหมาย 2564 : ไมมีเปาหมายผลผลิตในป 2564 มีเฉพาะ
สอนในรูปแบบ Credit Bank
เปาหมายการดําเนินการในป 2565 จํานวน 1 หลักสูตร
(สวนกลางสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําหลักสูตร 100,000 บาท/
หลักสูตร)
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
รหัส
กิจกรรม
AMS2.9-01 จัดทําระบบ Credit Bank ของคณะฯ เพื่อ
รองรับการเก็บสะสมหนวยกิตตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
OT2.9-01 การปรับปรุงหลักสูตร วท.ม
(กิจกรรมบําบัด) เพื่อรองรับการเก็บสะสม
หนวยกิต

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด งบแผนดิน
ต.ค.63-ก.ย.64

กิจกรรมบําบัด ต.ค 63-ก.ย 64

ตัวชี้วัดที่ 2.10 รอยละของกระบวนวิชาเอกที่มีการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20

งบรายได งบอื่นๆ
20,000
100,000

หมายเหตุ

งบกลางของคณะ
ตามที่จายจริงไมเกิน
100,000 บาท

คาเปาหมาย 2564 : 100% (Smart English)
*ทุกวิชาของกระบวนวิชาเอก ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ยกเวน
กระบวนวิชาที่ไดแจงของยกเวนไว เชน การฝกงานในโรงพยาบาล/กฎหมาย
วิชาชีพ/กระบวนวิชาที่มกี ารเรียนในชุมชน
(3 ชั่วโมงตอ 1 หนวยกิตบรรยาย และ 3 คาบตอ 1 หนวยกิตปฏิบัติการ หรือ
สอดแทรกในทุกคาบเรียนๆ ละ 20%)

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
รหัส
กิจกรรม
MT2.10-01 โครงการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาเอก
RT2.10-01 โครงการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาเอก
OT2.10-01 โครงการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาเอก
PT2.10-01 โครงการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาเอก

หนวยงาน
กําหนดจัด งบแผนดิน
เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
รังสีเทคนิค

งบรายได

งบอื่นๆ

หมายเหตุ
คณาจารย

ต.ค.63-ก.ย.64

คณาจารย

กิจกรรมบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64

คณาจารย

กายภาพบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64

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

คาเปาหมาย 2564 : 35% (Smart English)
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)

รหัส
กิจกรรม
AMS2.11-01 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด
มี.ค.64

RT2.11-01

รังสีเทคนิค

ต.ค.63-ก.ย.64

โครงการกิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษ
ทางดานวิชาชีพใหแกนกั ศึกษารังสีเทคนิค

งบแผนดิน

งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
200,000
งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร
กรณีไมไดรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
30,000
อ.ดร.กฤช

ตัวชี้วัดที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาของชั้นปที่ 3 หรือ 4 ที่เดินทางไปฝก คาเปาหมาย 2564 : มากกวาหรือเทากับ 15% ของจํานวนนักศึกษาที่มี
ทักษะและประสบการณในสถาบันในตางประเทศ
สถานภาพ (Smart English)
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)
**[เฉพาะในปงบประมาณ 2564 ใหนับรอยละของนักศึกษาที่เขารวมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะวิชาชีพ หรือการนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการนานาชาติผานระบบออนไลน]
รหัส
กิจกรรม
AMS2.12-01 โครงการสนับสนุนทุนสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สําหรับการฝกงานตางประเทศ

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด
ก.ย.64

AMS2.12-02 โครงการสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการและการวิจยั ระหวางสถาบัน และ
หนวยงานตางประเทศ, MOU และ
student mobility&staff exchange

สวนกลาง

ต.ค.63-ก.ย.64

MT2.12-01 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ UKM
MT2.12-02 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ KOBE
RT2.12-01 โครงการแสวงหาแหลงทุนสําหรับให
รังสีเทคนิค
นักศึกษาไปฝกทักษะและประสบการณใน
สถาบันตางประเทศ
OT2.12-01 โครงการแลกเเรียนรูทักษะวิชาชีพ หรือการ กิจกรรมบําบัด
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ สําหรับ นศ.ป.ตรี เชน ประเทศ
ไตหวัน ฮองกง ญี่ปุน ฟลิปปนส หรือ
สวีเดน

เม.ย.-มิ.ย.64
เม.ย.-มิ.ย.64

งบแผนดิน

งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
720,000
(180,000 ตอ
ภาควิชา)
งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร
400,000
- กิจกรรมระดับ
คณะฯหรือเกี่ยวของ
มากกวา 2
สาขาวิชาขึ้นไป
- ไมรวม APAHL
60,000
หนภ.
60,000

ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.64

หนภ.
หนภ.

30,000

สวนกลางจัดสรร
เพิ่ม 180,000 บาท
(ผศ. ดร. สรินยา)
(รศ. ดร. นันทณี)

แผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 12

ตัวชี้วัดที่ 2.13 จํานวนผูเชี่ยวจากตางประเทศ หรือ Visiting Professor
รหัส
AMS2.13-01
MT2.13-01
RT2.13-01
PT2.13-01

คาเปาหมาย 2564 : 3 คน
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)

กิจกรรม
หนวยงาน
กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
โครงการแสวงหาผูเชี่ยวชาญชาว
สวนกลาง
ส.ค. 64
90,000
ตางประเทศ หรือ Visiting Professor
โครงการแสวงหาผูเชี่ยวชาญชาว
เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
ตางประเทศ หรือ Visiting Professor
โครงการแสวงหาผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
รังสีเทคนิค
ต.ค.63-ก.ย.64
60,000
หรือ Visitting Professor
โครงการสนับสนุนความรวมมือกับ Visiting กายภาพบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64
30,000
Professor

หมายเหตุ
รวมกับภาควิชาฯ
MT, PT, RT
30,000 จาก
สวนกลาง
รศ.ดร.สุชาติ
ภาควิชาสมทบเพิ่ม
ภาควิชาสมทบเพิ่ม

ตัวชี้วัดที่ 2.14 จํานวนกระบวนวิชาเอกทีส่ อดแทรกการสอนออนไลนแทน คาเปาหมาย 2564 : มากกวาหรือเทากับ 16 กระบวนวิชา (ภาควิชาละ
การบรรยาย
อยางนอย 4 กระบวนวิชา) (Smart IT)
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
รหัส
กิจกรรม
AMS2.14-01 โครงการจัดอบรมการจัดทําสื่อออนไลน

หนวยงาน
สวนกลาง

RT2.14-01

รังสีเทคนิค

โครงการจัดทําสื่อออนไลนภาควิชารังสี
เทคนิค

กําหนดจัด
พ.ค.64

งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
10,000
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
ต.ค.63-ก.ย.64
40,000
อ.ดร.สุรัชณีย

ตัวชี้วัดที่ 2.15 รอยละของกระบวนวิชาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรก คาเปาหมาย 2564 : 60% (Smart Brain)
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมที่ไมใชการบรรยายอยางเดียว
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
รหัส
กิจกรรม
AMS2.15-01 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ flip
classroom

หนวยงาน
สวนกลาง

AMS2.15-02 โครงการพัฒนาการทักษะการจัดการเรียน
การสอนใหกับอาจารย แบบ 21th
Century และ Flipped Classroom

สวนกลาง

RT2.15-01

รังสีเทคนิค

OT2.15-01

โครงการจัดการสอนแบบ 21th Century
และ Flipped Classroom
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ 21th
Century และ Flipped Classroom
(กระบวนวิชา 513111)

กิจกรรมบําบัด

กําหนดจัด
ม.ค.64

งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
120,000
ภาควิชาละ 2
กระบวนวิชา/ป ทุน
สนับสนุนโครงการ
รวม 120,000 บาท
–ไมเกินกระบวน
วิชาละ 15,000
บาท
งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร
พ.ค.64
50,000
กิจกรรมฝกอบรม
ทักษะ/บรรยายให
ความรู ดานการ
จัดการเรียนการ
สอน
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
ต.ค.63-ก.ย.64
15,000
ผศ.ดร.ชัชนก
ต.ค.-ธ.ค.63

ดําเนินการแตรับทุน
จากทาง มช
(อ. ชลันดา)
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ตัวชี้วัดที่ 2.16 จํานวนกระบวนวิชา/กิจกรรม ที่มีการจัดการเรียนรูใน
รูปแบบสหสาขาวิชา (inter-professional educations)

คาเปาหมาย 2564 : 4 กระบวนวิชาหรือกิจกรรม (Smart

รหัส
กิจกรรม
AMS2.16-01 โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสห
สาขาวิชา (IPE)
AMS2.16-02 การเสนอเปดกระบวนวิชา 516201

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด
พ.ค.64

สวนกลาง

ต.ค.63

ตัวชี้วัดที่ 2.17(1) ผลการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จาก CI
ตัวชี้วัดที่ 2.17(2) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รหัส
กิจกรรม
หนวยงาน
AMS2.17-01 โครงการสัมมนาผูนําสโมสรนักศึกษาเพือ่ วาง สวนกลาง
แผนการจัดกิจกรรม นศ.ใหสอดคลองกับ
CMU Smart Student
MT2.17-01 โครงการ “สานสัมพันธพี่นองเทคนิค
เทคนิคการแพทย
การแพทย” (MT จิตอาสา)
MT2.17-02 โครงการเทคนิคการแพทยชุมชน
RT2.17-01

Brain/Smart Heart)

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
30,000
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
ไมใชงบประมาณ

คาเปาหมาย 2564 : คะแนนการประเมินมากกวาหรือเทากับ 4.40
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

กําหนดจัด
พ.ค.64
ม.ค.64

เทคนิคการแพทย ม.ค.-เม.ย.64

โครงการกิจกรรม “ปลูกจิตสํานึกจิตบริการ
เสริมสรางภาวะผูนํา นอมนําคุณธรรม
จริยธรรมแกนกั ศึกษารังสีเทคนิคชั้นปที่ 3”
OT2.17-01 โครงการเพาะตนกลา OT (น.ศ. ป 1)

รังสีเทคนิค

ก.พ. 64

กิจกรรมบําบัด

มิ.ย. -ส.ค. 64

PT2.17-01

กายภาพบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

งบแผนดิน

งบแผนดิน

งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
250,000
U60P1LGW
20,000

30,000
40,000

ใชงบสวนกลางของ
กิจการนักศึกษาให
ภาควิชา 60,000
(อ.ดร.สิงหคาํ )
กิจกรรมเดียวกับ
ตัวชี้วัด 4.4
(ผศ.ดร.ณัฐจีรา)
อ.ดร.สุรัชณีย
20,000
งบกิจการ นศ

10,000
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยสําคัญ
ของประเทศ ชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรระดับคณะ: สงเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุงเนนงานวิจัยที่สามารถ
ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ
เปาประสงคของคณะ :
1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเปนเลิศในระดับสากล
2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใชประโยชนเชิงพาณิชย/สังคม
3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหนา
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน : มีความเปนเลิศดานวิจัยในระดับสากลโดยอยูในอันดับที่ 1 ใน 3 ของสถาบันคูเทียบ (CMU, KKU, MU,
UKM, HKPU)
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาวิจัยที่มีศักยภาพ (CMU 5.1)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนบทความวิชาการที่เผยแพรในฐานขอมูลสากล (เชน SCOPUS, SJR, ISI) และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวิชาการ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation) ตออาจารยประจํา
กลยุทธที่ 2 สรางนวัตกรรมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย/สังคม (Translational Research)(CMU 5.2)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม
กลยุทธที่ 3 สรางงานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหนา (Frontier Research)(CMU 5.3)
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนโครงการวิจัยที่กลุมวิจัย/หนวยวิจัยมีการบูรณาการตางสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยมุงเนนการวิจัยดาน (1) ผูสูงอายุ, (2) โรคติดเชื้อดื้อยา, (3) โรคไมติดตอ (NCD), (4) มะเร็ง และการวิจัยใหม
ที่มีศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับสถาบันในตางประเทศ
ผูรับผิดชอบ :

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนบทความวิชาการที่เผยแพรในฐานขอมูลสากล (เชน
SCOPUS, SJR, ISI) และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation) ตออาจารยประจํา
รหัส
กิจกรรม
AMS3.1-01 โครงการสงเสริมศักยภาพและคุณภาพ
งานวิจัย (รางวัลผลงานวิจัยที่ตพี ิมพใน
วารสารที่มี Impact Factor สูงสุดแยกตาม
สาขาวิชา, การถูกนําไปใชอางอิงสูงสุด*
และผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลประจําป,
รางวัลนวัตกรรมที่สามารถตอยอดในเชิง
พาณิชย)
AMS3.1-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Abstract/Manuscript Writing
AMS3.1-03 โครงการผลักดันการอางอิงผลงาน
(citation)

คาเปาหมาย 2564 :
จํานวนบทความวิชาการฯ 1.00 เรื่องตออาจารยประจํา
จํานวนครั้งการอางอิงมากกวาหรือเทากับ 13 ครั้งตออาจารยประจํา
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด
27 ธ.ค.64

งบแผนดิน

งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
45,000
*นับเฉพาะ paper
ที่ตีพิมพภายใน 5 ป
ยอนหลัง

สวนกลาง

ส.ค. 64

20,000

สวนกลาง

ส.ค. 64

20,000
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนบทความวิชาการที่เผยแพรในฐานขอมูลสากล (เชน
SCOPUS, SJR, ISI) และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation) ตออาจารยประจํา
รหัส
กิจกรรม
AMS1.1-02 โครงการสนับสนุนเงินรางวัลพิเศษการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการฯ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงินรางวัล
พิเศษการตีพิมพผลงานทางวิชาการ การยื่น
จดทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจยั ที่ไดรับ
การนําไปใชประโยชน ของคณะเทคนิค
การแพทย
AMS3.1-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงิน
สนับสนุนเพิ่มเติมคาธรรมเนียมการตีพมิ พ
บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ (Q1) สําหรับคณะเทคนิค
การแพทย
AMS3.1-05 โครงการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงาน
วิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยูใน Q1

คาเปาหมาย 2564 :
จํานวนบทความวิชาการฯ 1.00 เรื่องตออาจารยประจํา
จํานวนครั้งการอางอิงมากกวาหรือเทากับ 13 ครั้งตออาจารยประจํา
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด
ก.ย.64

สวนกลาง

ต.ค.63-ก.ย.64
(สค.64)

150,000

สวนกลาง

ต.ค.63-ก.ย.64

1,000,000

AMS3.1-06 โครงการสนับสนุนการตรวจพิจารณาภาษา
สวนกลาง
ส.ค. 64
เพื่อการตีพิมพในวารสารนานาชาติ
AMS3.1-07 โครงการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย
สวนกลาง
ก.ค. 64
NECAST (ป 2564)
MT3.1-01 โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทาง
เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
วิชาการในวารสารนานาชาติ (Page
charge)

60,000

MT3.1-02

80,000

MT3.1-03
MT3.1-04

RT3.1-01
PT3.1-01
PT3.1-02

โครงการทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากทุนวิจัย เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
งบประมาณเงินรายไดคณะ (ปละ 2 ทุนๆ
ละ ไมเกิน 40,000)
โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ป. เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
โท สาขาเทคนิคการแพทย (3 ทุน ๆ ละ
100,000)
โครงการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงาน เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
วิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยูใน Q1

โครงการสนับสนุนการเตรียมตนฉบับเพือ่
การตีพิมพในวารสารนานาชาติ
โครงการสนับสนุนการเตรียม manuscript
ภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพผลงานวิจัย
โครงการความรวมมือดานการทํางานวิจยั
รวมกับองคกรภายนอก/ ในมหาวิทยาลัย
และ/หรือ ตางประเทศ

รังสีเทคนิค

งบแผนดิน

งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
[50,000]
กิจกรรมเดียวกับ
ตัวชี้วัด 1.1

คาสมนาคุณการ
ตีพิมพผลงาน เรื่อง
ละไมเกิน 20,000
บาท
เรื่องละไมเกิน
3,000 บาท

50,000
20,000

รศ. ดร. ทรงยศ
(เรื่องละ 2,500
บาท จากคณะ
7,500)
รศ. ดร. ทรงยศ

300,000

หนภ.

150,000

หนภ.
รองรับประกาศของ
คณะฯ เรื่อง
สนับสนุนการตีพิมพ
Q1 (Q1 เรื่องละ
10,000)
ฝายวิจัยฯ

ต.ค.63-ก.ย.64

60,000

กายภาพบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64

18,000

กายภาพบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64

30,000
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม
รหัส
กิจกรรม
หนวยงาน
AMS3.2-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing
สวนกลาง
Innovative Research Proposal ดาน
สุขภาพและผูสูงอายุที่มกี ารบูรณาการขาม
สาขา
AMS1.1-03 โครงการสงเสริมความรวมมือกับ
สวนกลาง
ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/TLOUBI/STeP
เพื่อพัฒนาและผลักดันขอเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรม การขึ้นทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา และการตอยอดสูเชิงพาณิชย
AMS3.2-02 โครงการสนับสนุนการวิจยั ที่เปนการสราง
สวนกลาง
นวัตกรรมเพื่อการตรวจประเมิน การตรวจ
วินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา ติดตามการ
รักษาโรค หรือการสงเสริมสุขภาพ
AMS3.2-03 โครงการสนับสนุนการดําเนินการสําหรับยื่น
สวนกลาง
จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการสงมอบ
เทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย
MT3.2-01 โครงการสนับสนุน AMS CMU EQA
เทคนิคการแพทย
center (ศูนยประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะหสําหรับหองปฏิบัตกิ ารเทคนิค
การแพทย)
MT3.2-02 โครงการสนับสนุนการวิจัยมุงเปาโครงการ เทคนิคการแพทย
AMS CMU EQA center

คาเปาหมาย 2564 : มากกวาหรือเทากับ 2 ผลงาน
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)
กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
ก.ค.-ส.ค. 64
20,000

ส.ค.64

กิจกรรมเดียวกับ
ตัวชี้วัด 1.1

ต.ค.63-ก.ย.64

100,000

DIY Club

ต.ค.63-ก.ย.64

100,000

ขับเคลื่อนเปาหมาย
ใน CMU-PA

ต.ค.63-ก.ย.64

120,000

หนภ.

ต.ค.63-ก.ย.64

100,000

2 ทุน ๆ ละ 50,000
บาท
(รศ. ดร. ทรงยศ)
เพิ่มเติมจากการ
สนับสนุนจากคณะ
(อ. เทียม)
(ผศ. ดร. จนัญญา
ผศ. ดร. สรินยา)
(อ สายฝน 1 )
เหลืออีก 3
โครงการ

OT3.2-01

โครงการนวัตกรรมการประเมิน การฟนฟู
และการสงเสริมสุขภาพทางกิจกรรมบําบัด

กิจกรรมบําบัด

ต.ค.63-ก.ย.64

20,000

OT3.2-02

โครงการนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ หรือ
ดุษฎีนิพนธ
โครงการนวัตกรรมจากภาคนิพนธ
4 เรื่อง (4 เรื่อง x 2500 บาท)

กิจกรรมบําบัด

ต.ค.63-ก.ย.64

20,000

กิจกรรมบําบัด

ต.ค.63-ก.ย.64

10,000

โครงการพัฒนาองคความรูของบุคลากร
ภาควิชา (ความเปนผูเชี่ยงชาญเฉพาะทาง
เชน Occupation Sciences, Cognitive
rehabilitation)

กิจกรรมบําบัด

ต.ค.63-ก.ย.64

50,000

OT3.2-03
OT3.2-04

หมายเหตุ
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนโครงการวิจัยที่กลุมวิจัย/หนวยวิจัยมีการบูรณาการ
ตางสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยมุงเนนการวิจัยดาน (1) ผูสูงอายุ, (2) โรค
ติดเชื้อดื้อยา, (3) โรคไมติดตอ (NCD), (4) มะเร็ง และการวิจัยใหมที่มี
ศักยภาพ
รหัส
กิจกรรม
หนวยงาน
AMS1.1-01 โครงการเสริมศักยภาพของเครือขายกลุม
สวนกลาง
วิจัย/ศูนยวจิ ยั /หนวยวิจัยสําหรับบูรณาการ
ขามสาขา เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจดาน
งานวิจัย และการนําผลงานไปใชประโยชน
AMS3.3-01 การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจยั แบบมุงเปา
สวนกลาง
โดยบูรณาการขามสาขา ดาน
(1) ผูสงู อายุ (2) โรคติดเชื้อดื้อยา
(3) โรคไมติดตอ (NCD) (4) มะเร็ง และการ
วิจัยใหมที่มีศักยภาพ
OT3.3-01 โครงการวิจัยมุงเปาในกลุมผูรับบริการ
กิจกรรมบําบัด
ผูสูงอายุ Palliative care หรือผูพิการ
ประเภทตางๆ
AMS3.3-02 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยอณูวทิ ยาเพื่อรองรับ
สวนกลาง
การวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม อุบัติซ้ํา
MT3.3-01
RT3.3-01

คาเปาหมาย 2564 : 6 โครงการ
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)

กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได
ต.ค.63-ก.ย.64

ก.ย. 64

ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.64

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุมวิจัย (กลุม เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
วิจัยมะเร็ง และกลุมวิจัยโรคติดเชื้อ)
โครงการสงเสริมกลุมวิจัยเพื่อความเปนเลิศ
รังสีเทคนิค
ต.ค.63-ก.ย.64

ตัวชี้วัดที่ 3.4 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับสถาบันในตางประเทศ
รหัส
กิจกรรม
AMS3.4-01 โครงการสนับสนุนการประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ/สถาบันใน
ตางประเทศ
RT3.4-01 โครงการความรวมมือมหาวิทยาลัยใน
อาเซียน+3
RT3.4-02 โครงการพัฒนาความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรรังสี
การแพทยในตางประเทศ
OT3.4-01 โครงการเจรจาความรวมมือในการพัฒนา
โครงการวิจัยกับตางประเทศ (2 x 5,000)

หนวยงาน
สวนกลาง

รังสีเทคนิค
รังสีเทคนิค
กิจกรรมบําบัด

งบอื่นๆ

600,000

หมายเหตุ
กิจกรรมเดียวกับ
ตัวชี้วัด 1.1
โครงการละ
100,000 บาท

100,000
(สนับสนุนจากงบ
กลางของคณะฯ)
40,000,000 คณะฯ สงโครงการ
ของบประมาณจาก
พรบ.เงินกูของ
รัฐบาล
30,000
กลุมวิจัยละ 15,000
120,000

หนภ.

คาเปาหมาย 2564 : 4 โครงการ
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)
กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
ต.ค.63-ก.ย.64
20,000
โครงการละไมเกิน
5,000 บาทเปน
คาอาหารวางการ
ประชุม เปนตน
ต.ค.63-ก.ย.64
300,000
รศ.ดร.มนตรี/อ.ดร.
สมพงษ
ต.ค.63-ก.ย.64
400,000
ฝายวิจัยฯ
ต.ค.63-ก.ย.64

10,000

(กรรมการวิจยั
ภาควิชา)
First come, first
serve
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) บริการวิชาการที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ SDGs โดยใชศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือขาย
ยุทธศาสตรระดับคณะ: การใหบริการสุขภาพและความรูแกชุมชนโดยมุงที่การปองกันโรคและแกไขปญหาสุขภาพรวมกับชุมชนเพื่อใหเกิดชุมชน
ตนแบบในการดูแลสุขภาพอยางยั่งยืน
เปาประสงคของคณะ: มีชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพอยางนอย 2 ชุมชน ในป 2565
คณะกําหนดพื้นที่เปาหมายไดแก
1. อบต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม
2. อบต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพ/ผูสูงอายุแบบองครวม
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 นําองคความรูและนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุไปสูการใชจริงทั้งในระดับชุมชน สังคมและประเทศ
(CMU 6.2)
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการรวมกับชุมชนเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษากับการใหบริการดูแลสุขภาพในชุมชนเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ :

รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพ/ผูสูงอายุแบบองค คาเปาหมาย 2564 : กําหนดเปาหมายผลผลัพธชุมชนในป 2564
รวม
จํานวน 1 ชุมชน
*ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
รหัส

กิจกรรม
ประเมินความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบ
จาก
1. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมตาม ตัวชี้วัด 6.2-6.4
2. ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนดี
ขึ้น (ตัวชีว้ ดั เพิ่มในป 2564)
3. องคกรบริหารสวนทองถิ่นสามารถนํา
องคความรูดานสุขภาพ การดูแลผูสูงอายุที่
ไดรับจากคณะฯ ไปดูแล/สงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนไปใชไดจริงอยางเปน
รูปธรรม (ตัวชี้วัดเพิ่มในป 2565)

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด

งบแผนดิน

งบรายได

งบอื่นๆ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 19

ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน
เปาหมาย
รหัส
กิจกรรม
AMS4.2-01 โครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพ
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมายคือ อบต.ดอย
หลอ และอบต.แมกา จังหวัดเชียงใหม
(โครงการสนับสนุน matching fund
สําหรับภาควิชาฯ เพือ่ การวิจยั เชิงพื้นที่/
ชุมชน)

คาเปาหมาย 2564 : 6 โครงการ
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)

กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
ต.ค.63-ก.ย.64
200,000
คณะฯ จัดสรรทุน
วิจัยเชิงพื้นที่จาํ นวน
50,000 บาท/
ภาควิชา และ
ภาควิชาฯ ใหการ
สนับสนุนทุนวิจัยเชิง
พื้นที่ จํานวนปละ 1
โครงการ/ภาควิชา/
ตอป
รวมเปนงบประมาณ
โครงการละ
100,000 บาท
และจัดสรรเพิ่มอีก
2 โครงการๆ ละไม
เกิน 100,000 บาท
ใชวงเงินงบประมาณ
ของฝายวิจัยฯ
AMS4.2-02 โครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพ
สวนกลาง
ต.ค.63-ก.ย.64
440,000
โครงการ
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมายคือ อบต.ดอย
Challenge
หลอ และอบต.แมกา จังหวัดเชียงใหม
2 โครงการ ๆ ละไม
(สนับสนุนโครงการที่มีศกั ยภาพ)
เกิน 100,000 บาท
3 โครงการ ๆ ละไม
เกิน 80,000 บาท
ใชวงเงินงบประมาณ
ของฝายวิจัยฯ
MT4.2-01 โครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพ เทคนิคการแพทย ต.ค.63-ก.ย.64
50,000
สนับสนุน
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมายคือ อบต.ดอย
matching กับ
หลอ และอบต.แมกา จังหวัดเชียงใหม
สวนกลางฯ
(matching fund)
RT4.2-01 โครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพ
รังสีเทคนิค
ต.ค.63-ก.ย.64
50,000
ผศ.ดร.ธาริกา
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมาย
OT4.2-01 โครงการสนับสนุนการวิจัย Matching
กิจกรรมบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64
50,000
กรรมการวิจยั
fund
ภาควิชาฯ
PT4.2-01

โครงการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่
Matching fund

หนวยงาน
สวนกลาง/
ภาควิชา

กายภาพบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64

ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการรวมกับชุมชนเปาหมาย

50,000

คาเปาหมาย 2564 : 4 โครงการ
(Smart Brain/ Smart Heart/ Smart Character)

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
รหัส
กิจกรรม
AMS4.3-01 โครงการบริการวิชาการสุขภาพชุมชนทีต่ อบ
โจทยปญหาของพื้นที่ชุมชนเปาหมาย

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
ต.ค.63-ก.ย.64
400,000
งบประมาณ
สนับสนุนโดย
ศูนยบริการฯ
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน/การ คาเปาหมาย 2564 : 5 โครงการ/กิจกรรม
(Smart Brain/ Smart Heart/ Smart Character)
พัฒนานักศึกษากับการใหบริการดูแลสุขภาพในชุมชนเปาหมาย

1 โครงการ/ภาควิชา/ป (ภาควิชาระบุชอื่ โครงการ+กิจการนักศึกษา)

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)
รหัส
กิจกรรม
หนวยงาน
MT2.17-02 โครงการเทคนิคการแพทยชุมชน (510408) เทคนิคการแพทย

กําหนดจัด
ม.ค.-เม.ย.64

RT4.4-01

รังสีเทคนิค

ภาคเรียนที่
1/63

กิจกรรมบําบัด

ภาคเรียนที่
1/63
ธ.ค.63-เม.ย.64
ธ.ค.63-เม.ย.64

OT4.4-01
PT4.4-01
PT4.4-02

โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา (515493-การวัดรังสีใน
สิ่งแวดลอม)
โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา (513451)
โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน
โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา(กระบวนวิชา
กายภาพบําบัดในชุมชน ๕๑๔๓๕๘)

กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด

งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
30,000
กิจกรรมเดียวกับ
ตัวชี้วัด 2.17(1)
30,000
20,000
30,000
60,000
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) แสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรระดับคณะ: มุงเนนการแสวงหารายไดดว ยตนเองอยางยั่งยืน
เปาประสงคของคณะ: อัตราสวนรายไดรวมตอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 เพิ่มรายไดจากการจัดการศึกษาที่หลากหลายและผูเรียนกลุมใหม (CMU 7.1)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 รายไดสุทธิจากการฝกอบรมรูปแบบตางๆ
กลยุทธที่ 2 เพิ่มรายไดจากการบริการวิชาการที่มีศักยภาพ ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ (CMU 7.3)
ตัวชี้วัดที่ 5.2 รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น (ศูนยบริการฯ)
ผูรับผิดชอบ :

รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก

ตัวชี้วัดที่ 5.1 รายไดสุทธิจากการฝกอบรมรูปแบบตางๆ

คาเปาหมาย 2564 : ไมนอยกวา 500,000 บาท
**นับภาพรวม /ผลักดันใหภาควิชาละ 125,000
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ)

รหัส
MT5.1-01

กิจกรรม
โครงการอบรมฟนฟูความรูทางคลินิก

หนวยงาน
เทคนิคการแพทย

MT5.1-02

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเคมีคลินิก เทคนิคการแพทย

กําหนดจัด
พ.ค.64

งบแผนดิน งบรายได

งบอื่นๆ

เม.ย.64

MT5.1-03

โครงการอบรมการเจาะเลือด แขนงวิชาจุล เทคนิคการแพทย
ธ.ค. 63
ทรรศนศาสตรคลินิก
MT5.1-014 โครงการอบรมการเจาะเลือด แขนงวิชาจุล เทคนิคการแพทย
พ.ค.64
ทรรศนศาสตรคลินิก
OT5.1-01 งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทาง
กิจกรรมบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64
กิจกรรมบําบัด

ตัวชี้วัดที่ 5.2 รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น (ศูนย
บริการฯ)

หมายเหตุ
เก็บคาลงทะเบียน
(ผศ. ดร. รุจิเรข)
เก็บคาลงทะเบียน
(ผศ. ดร. ขนิษฐา)
เก็บคาลงทะเบียน
(ผศ. ดร. ณัฐจีรา)
เก็บคาลงทะเบียน
(ผศ. ดร. ณัฐจีรา)
เก็บคาลงทะเบียน

คาเปาหมาย 2564 : 12%
(KPI Owner: ผอ.ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก)

รหัส
CSC5.2-01

กิจกรรม
โครงการจัดตั้งศูนยสุขภาพเวลเนสเซนเตอร
ลําพูน

หนวยงาน
ศูนยบริการฯ

กําหนดจัด
กย.64

CSC1.2-01

โครงการขยายงานบริการการตรวจสาเหตุ
ของโรคพันธุกรรม

ศูนยบริการฯ

ก.ย.64

งบแผนดิน

งบรายได

งบอื่นๆ

หมายเหตุ
อยูระหวางการ
จัดทํา Business
Plan
เก็บคาบริการ
กิจกรรมในตัวชี้วัด
1.2
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรระดับคณะ: พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว โปรงใส ทันตอการเปลี่ยนแปลงบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร มีการ
บริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน และมุงเนนการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรทุกระดับ
เปาประสงคของคณะ:
1. มีการบริหารจัดการรูปแบบใหมที่ใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร
2. เปน Digital Faculty
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ (CMU 8.1)
ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของผลการประเมินการบริหารตามแนวทาง EdPEx ที่อยูในระดับ band ไมต่ํากวาระดับ 3
ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของผูบริหารระดับตน ระดับกลาง ระดับสูงที่เขารับการอบรมเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPEX) และหรือการอบรมดานการบริหาร
กลยุทธที่ 2 พัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (CMU 8.2)
ตัวชี้วัดที่ 6.3 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน (สํานักงานคณะ) ที่ไดเพิ่มพูนความรูดานการใชภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได
ตัวชี้วัดที่ 6.4 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 6.5 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Workforce engagement)
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสูการเปน Digital University (CMU 8.3)
ตัวชี้วัดที่ 6.6 รอยละของผูรับบริการของศูนยบริการฯ ที่รับการรายงานผลการตรวจผานระบบมือถือ
ผูรับผิดชอบ :

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก

ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของผลการประเมินการบริหารตามแนวทาง EdPEx คาเปาหมาย 2564 : 60%
ที่อยูในระดับ band ไมต่ํากวาระดับ 3
*ผลการประเมินรายหัวขอตามเกณฑ 17 หัวขอ
(KPI Owner: รองคณบดีฝายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศ)
รหัส
กิจกรรม
AMS6.1-01 โครงการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
คณะฯ เขาสู EdPEx300
AMS6.1-02 โครงการวางระบบบริหารจัดการขอมูล
เพื่อใหเกิดองคความรูเพื่อนําไปใชในการ
บริหารจัดการ การเรียนการสอน วิจัยและ
บริการวิชาการแกชุมชน

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด งบแผนดิน
ต.ค.63-ก.ย.64

สวนกลาง

ต.ค.63-ก.ย.64

งบรายได งบอื่นๆ
30,000

หมายเหตุ

30,000

ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของผูบริหารระดับตน ระดับกลาง ระดับสูงที่เขารับ คาเปาหมาย 2564 : 100%
การอบรมเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) *ผูบ ริหาร หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผช.คณบดี หัวหนาภาควิชา ผอ.
และหรือการอบรมดานการบริหาร
ศูนยฯ เลขานุการคณะ รองหัวหนาภาควิชา หัวหนางาน ผูจัดการคลินิก
เลขาฯศูนยฯ
(KPI Owner: รองคณบดีฝายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศ)
รหัส
กิจกรรม
AMS6.2-01 โครงการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ

หนวยงาน
สวนกลาง

กําหนดจัด งบแผนดิน
ต.ค.63-ก.ย.64

งบรายได งบอื่นๆ
100,000

หมายเหตุ
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ตัวชี้วัดที่ 6.3 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน (สํานักงานคณะ) ที่ได
เพิ่มพูนความรูดานการใชภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได
รหัส
กิจกรรม
AMS6.3-01 โครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกับสาย
สนับสนุน

หนวยงาน
สวนกลาง

ตัวชี้วัดที่ 6.4 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป / จํานวนผูไดตําแหนงชํานาญการ-สายสนับสนุน
รหัส
กิจกรรม
AMS6.4-01 โครงการใหความรูระเบียบ กฏเกณฑ การ
ขอตําแหนงทางวิชาการแกคณาจารย
AMS6.4-02 โครงการใหความรูระเบียบ กฏเกณฑ การ
ขอตําแหนงชํานาญการแกสายสนับสนุน
RT6.4-01 โครงการสนับสนุนการดูงานเขารวมประชุม
วิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการเพิ่ม
คุณวุฒิ

กิจกรรม
CSC Mobile Application

งบแผนดิน

สวนกลาง

ต.ค.63-ก.ย.64

รังสีเทคนิค

ต.ค.63-ก.ย.64

หนวยงาน
สวนกลาง

หนวยงาน
ศูนยบริการฯ

งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
40,000
เฉพาะบุคลากร
สํานักงานคณะฯ
(เดิมงบแผนดิน
35,000)

คาเปาหมาย 2564 : รศ. มากกวาหรือเทากับรอยละ 23 (เดิม 20):
ชํานาญการ 1 คน
(KPI Owner: รองคณบดีฝายบริหาร)
กําหนดจัด งบแผนดิน
ต.ค.63-ก.ย.64

ตัวชี้วัดที่ 6.6 รอยละของผูรับบริการของศูนยบริการฯ ที่รับการรายงาน
ผลการตรวจผานระบบมือถือ
รหัส
CSC6.6-01

กําหนดจัด
มิย.64

หนวยงาน
สวนกลาง

ตัวชี้วัดที่ 6.5 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Workforce
engagement)
รหัส
กิจกรรม
AMS6.5-01 โครงการเทคนิคการแพทยสรางสุข 2564

คาเปาหมาย 2564 :จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไมนอยกวารอยละ
60 (เดิม 50) ที่ไดเพิ่มพูนความรูดานการใชภาษาอังกฤษ
(KPI Owner: รองคณบดีฝายบริหาร)

งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
10,000
เชิญวิทยากรจาก
มช.
10,000
เชิญวิทยากรจาก
มช.
380,000
หนภ.

คาเปาหมาย 2564 : คะแนนการประเมินฯ มากกวาหรือเทากับ 4.0
(KPI Owner: รองคณบดีฝายบริหาร/ผช.ฝายศิษยเกาสัมพันธฯ)
กําหนดจัด งบแผนดิน
ต.ค.63-ก.ย.64

งบรายได งบอื่นๆ
200,000

หมายเหตุ

คาเปาหมาย 2564 : 30%
(KPI Owner: ผอ.ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก)
กําหนดจัด
ก.ย.64

งบแผนดิน

งบรายได งบอื่นๆ
2,500,000

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Plan)
รหัส
AMS-R01

หนวยงาน
บริการการศึกษา

AMS-R02

กิจกรรม
ผูบริหารคณะฯ พบผูปกครองนักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2563
อ.ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ชั้นปที่ 1 - 2

AMS-R03

อ.ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ชั้นปที่ 1 - 2

บริการการศึกษา

AMS-R04

ตลาดนัดหลักสูตร

บริการการศึกษา

AMS-R05

โครงการสอนเสริมวิชาการสําหรับนักศึกษา บริการการศึกษา

AMS-R06

บริการการศึกษา

AMS-R10

กิจกรรมฝกซอมและแสดงความยินดีกบั
บัณฑิต
จัดทําคูมือแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ใหมรหัส 64
จัดทําแผนพับประชาสัมพันธคณะและ
หลักสูตร
โครงการประชุมอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา
ใหม
งานวันวิชาการ

AMS-R11
AMS-R12

AMS-R07
AMS-R08
AMS-R09

AMS-R13
AMS-R14
AMS-R15
AMS-R16
AMS-R17
AMS-R18
AMS-R19

บริการการศึกษา

กําหนดจัด
มิ.ย. 64

งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
90,000
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
พ.ย.-ก.พ. 63
60,000
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
(ภาคเรียนที่ 2/2563
: อาหาร <= 80.หัว)
ก.ค.-ก.ย. 64
60,000
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
(ภาคเรียนที่ 1/2564
: อาหาร <= 80.หัว)
พ.ย. 63
5,000
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
ต.ค.62-เม.ย.63
40,000
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
ม.ค. 64
90,000
งบกลางของคณะ

บริการการศึกษา

พ.ค. 64

30,000

งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
งบบัณฑิตศึกษา

บริการการศึกษา

พ.ค. 64

30,000

บริการการศึกษา

พ.ค. 64

5,000

บริการการศึกษา

มี.ค. 64

120,000

กิจกรรม Open House

บริการการศึกษา

ส.ค. 64

15,000

สัมมนาคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ
โครงการพบอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาทุกระดับ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สัมมนางานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โครงการศึกษาดูงานและฝกอบรมทักษะที่
จําเปนในการพัฒนาระบบงานบริการ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สนับสนุนกิจกรรม APAHL(มช. เปน
เจาภาพป 2564)
โครงการการปองกันการติดเชื้อเนื่องจาก
การปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2
ทุกสาขาวิชา
โครงการคัดกรองความเสี่ยงสัมผัสเชื้อวัณ
โรคสําหรับนักศึกษา ชั้นปที่ 3 ทุกสาขาวิชา

บริการการศึกษา

พ.ค. 64

10,000

บริการการศึกษา

มิ.ย. 64

5,000

งบบัณฑิตศึกษา

บริการการศึกษา
บริการการศึกษา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

5,000
5,000

งบบัณฑิตศึกษา
งบพัฒนาบุคลากร

บริการการศึกษา

ก.ย. 64

30,000

งบพัฒนาบุคลากร

วิจัยฯ

มิ.ย. 64

200,000

วิจัยฯ

มิ.ย. 64

32,000

วิจัยฯ

มิ.ย. 64

26,000

งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
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รหัส
AMS-R20

กิจกรรม
โครงการเทคนิคการใหคําปรึกษากอนและ
หลังการตรวจการติดเชื้อ HIV

หนวยงาน
วิจัยฯ
(เทคนิคการแพทย)

กําหนดจัด
มิ.ย. 64

AMS-R21

อบรมดานการจัดการขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ
การอบรมดานชีวนิรภัยแกผเู กีย่ วของ
โครงการสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เพื่อการเรียนและการวิจัยในสถาบัน
ตางประเทศ
โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงาน
ทางการศึกษาวิจยั สําหรับบัณฑิตศึกษา ณ
ตางประเทศ (10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท)
พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย
ปการศึกษา 2563
มัชฌิมนิเทศ ปการศึกษา 2564 (ภาคเรียน
ที่ 1/2564) ( นักศึกษา รหัส 63111...)
ทําบุญ และพัฒนาหอพักนักศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทย ป 256
ปจฉิมนิเทศ และจบการศึกษาอําลาสถาบัน
ปการศึกษา 2563
สัมมนาและสงมอบงานสโมสรนักศึกษา
2563-2564 และเชิดชูเกียรติฯ ผูนํา นศ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะฯ ปการศึกษา
2564 (ภาคเรียนมที่ 1/2564)
ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษาคณะฯ ป
การศึกษา 2564 (ภาคเรียนมที่ 1/2564)
ไหวครูคณะเทคนิคการแพทย ปการศึกษา
2564 (ภาคเรียนมที่ 1/2564)
โลกใหมในรั้วสีาเงิ
น น ปการศึกษา 2564
(กรณีจัดนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักศึกษาปที่ 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ RT
นักศึกษาปที่ 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ OT
โครงการที่จัดโดยภาควิชา หรือนักศึกษา
MT เพื่อคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษา
โครงการที่จัดโดยภาควิชา หรือนักศึกษา
RT เพื่อคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษา
โครงการที่จัดโดยภาควิชา หรือนักศึกษา
OT เพื่อคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษา
โครงการที่จัดโดยภาควิชา หรือนักศึกษา
PT เพื่อคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษา
โครงการ "การดูแลกระดูกสันหลังคด" ป
การศึกษา 2564
โครงการ "ดูแลสุขภาพดี ชีวแี จมใส ป
การศึกษา 2564

คณะกรรมการ IBC

มิ.ย.-ส.ค.64

สวนกลาง

ต.ค.63-ส.ค.64

40,000

สวนกลาง

ต.ค.63-ส.ค.64

50,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.

พ.ย.63

5,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.

มิ.ย.-ก.ค.64

40,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.

ม.ค.64

50,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.

เม.ย.64

250,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.

มี.ค.64

22,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.

ก.ค.64

55,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.

ก.ค.64

5,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.

ก.ค.64

25,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.

มิ.ย.64

300,000

AMS-R22
AMS-R23
AMS-R24
AMS-R25
AMS-R26
AMS-R27
AMS-R28
AMS-R29
AMS-R30
AMS-R31
AMS-R32
AMS-R33
AMS-R34
AMS-R35
AMS-R36
AMS-R37
AMS-R38
AMS-R39
AMS-R40

งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
18,000
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาที่จัดสรร
ให MT
55,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.
พ.ย.63
พัฒนาคุณภาพ นศ.
พ.ย.63
พัฒนาคุณภาพ นศ. ต.ค.63-ก.ย.64

10,000
10,000
80,000

พัฒนาคุณภาพ นศ. ต.ค.63-ก.ย.64

80,000

พัฒนาคุณภาพ นศ. ต.ค.63-ก.ย.64

80,000

พัฒนาคุณภาพ นศ. ต.ค.63-ก.ย.64

80,000

พัฒนาคุณภาพ นศ. ต.ค.63-ก.ย.64

25,000

พัฒนาคุณภาพ นศ.

ก.พ.64

100,000

ภาควิชาละ 10,000
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รหัส
AMS-R41
AMS-R42
AMS-R43
AMS-R44
AMS-R45
AMS-R46
AMS-R47

MT-R01
MT-R02
MT-R03
MT-R04
MT-R05
MT-R06
MT-R07
MT-R08
MT-R09
MT-R10
MT-R11

MT-R12

MT-R13
MT-R14
MT-R15

MT-R16

กิจกรรม
ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลน ป
การศึกษา 2564
ทุนทํางาน
ทุนฝกงานนอกสถานทีป่  4
ทุนฝกงานนอกสถานทีป่  3
เปดโลกทัศนผูนํานักศึกษา ปการศึกษา
2564
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ "PREM"
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของนักศึกษา
โครงการ New Technology for All
โครงการ KM-Lunch seminar
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแกบุคลากร
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
ทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา
(5 ทุนๆละ 5,000)
ทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา (3
ทุนๆ ละ 3,000) แขนงจุลชีววิทยา
MT Best All Around
งานเกษียณวรานุสรณ
งานรําลึกพระคุณครู
งานวันเทคนิคการแพทยไทย
โครงการสิ่งแวดลอมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ
รวมกับวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
โครงการอบรมทักษะการใหคําปรึกษากอน
และหลังการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีสําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย
มอบเสื้อกาวน

คาตอบแทน CI และ โครงการประชุม
วิชาการ CI หรือ นิเทศงาน (สลับกิจกรรม
รายป)
ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทาง
วิชาการในตางประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา
(3 ทุนๆ ละ 15,000)
ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ
ในตางประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา
(เพิ่มเติม) แขนงจุลชีววิทยา
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ใหกับ นศ.
ระดับบัณฑิตศึกษา

หนวยงาน
พัฒนาคุณภาพ นศ.

กําหนดจัด
ก.ย.64

งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
640,000

พัฒนาคุณภาพ นศ. ต.ค.63-ก.ย.64
พัฒนาคุณภาพ นศ. ม.ค.-ก.ย.64
พัฒนาคุณภาพ นศ. ม.ค.-ส.ค.64
พัฒนาคุณภาพ นศ.
เม.ย.64

150,000
400,000
150,000
400,000

พัฒนาคุณภาพ นศ. ต.ค.63-ก.ย.64
พัฒนาคุณภาพ นศ.

50,000
1,010,600

หมายเหตุ

เทคนิคการแพทย
เทคนิคการแพทย
เทคนิคการแพทย

ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63-ส.ค.64
เม.ย.-มิ.ย.64

5,000
20,000
30,000

สนับสนุนคาอาหาร
คาตอบแทน จาง
เหมาฯ คาใชจายใน
การจัดกิจกรรม
รศ. ดร. ปรียานาถ
ผศ. ดร. ปยะวรรณ
หนภ.

เทคนิคการแพทย

ต.ค.63-ก.ย.64

25,000

หนภ.

เทคนิคการแพทย

ต.ค.63-ก.ย.64

9,000

เทคนิคการแพทย
เทคนิคการแพทย
เทคนิคการแพทย
เทคนิคการแพทย
เทคนิคการแพทย

ส.ค. 64
ก.ย.64
เม.ย.64
มิ.ย.64
ก.ค.-ส.ค. 64

15,000
45,000
50,000
10,000
40,000

อ. ดร. สิงหคํา
อ. ดร. สิงหคํา
อ. ดร. สิงหคํา
หนภ.
อ. ดร. สิงหคํา

เทคนิคการแพทย

ส.ค. 64

18,000

เทคนิคการแพทย

พ.ย.63

5,000

เทคนิคการแพทย

ม.ค.64

180,000

เทคนิคการแพทย

ต.ค.63-ก.ย.64

45,000

หนภ.
ใชงบสวนกลางของ
กิจการนักศึกษาให
ภาควิชา 60,000
อ. ดร. สิงหคํา
ใชงบสวนกลางของ
กิจการนักศึกษาให
ภาควิชา 60,000
หนภ.
นิเทศงาน ปงบ
2564
หนภ.

เทคนิคการแพทย

ต.ค.63-ก.ย.64

15,000

ผศ. ดร. ขจรศักดิ์

เทคนิคการแพทย

ม.ค.-ก.พ.64

30,000

รศ. ดร. ทรงยศ

ผศ. ดร. ขจรศักดิ์
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รหัส
MT-R17
MT-R18
RT-R01
RT-R02
RT-R03
RT-R04
RT-R05
RT-R06
RT-R07
RT-R08
RT-R09
RT-R10
RT-R11
OT-R01

OT-R02
OT-R03

OT-R04
OT-R05

กิจกรรม
หนวยงาน
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาระดับ เทคนิคการแพทย
ปริญญาตรีเพื่อเขาสูหลักสูตร วทม. เทคนิค
การแพทย (นานาชาติ)
โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร วทม.
เทคนิคการแพทย
เทคนิคการแพทย (นานาชาติ)
โครงการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน
รังสีเทคนิค
ใหบริการทางรังสี สําหรับนักศึกษาปที่ 3
และ 4
โครงการอาจารยชวยสอน (TA) และ
รังสีเทคนิค
สงเสริมการผลิตอาจารยสาขาขาดแคลน
(โครงการอาจารยชางเผือก)
โครงการประชุมสถาบันผูผลิตบัณฑิตสาขา
รังสีเทคนิค
รังสีเทคนิค
โครงการ Lunch seminar
รังสีเทคนิค
โครงการ “Workshop on Radiation
Research and its related issues
2020”
โครงการบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคสืบ
สานประเพณีปใหมเมือง
โครงการทําบุญภาควิชารังสีเทคนิค
โครงการภาควิชารังสีเทคนิคแสดงความ
ขอบคุณตอคณาจารยอาวุโส
โครงการรับขวัญบัณฑิต
โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชารังสี
เทคนิค
ศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษารังสีเทคนิคชั้น
ปที่ 1 เทอม 1
โครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาชีพ
กิจกรรมบําบัดหรือการอบรมตางประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางกิจกรรมบําบัดระดับ
บัณฑิตศึกษา (online หรือ on site visit)
โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อหา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ
นักศึกษาบัณฑิต (ป โท หรือ เอก) ของ
ภาควิชา OT นําเสนองานวิจยั ในที่ประชุม
วิชาการในตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู
อยางนอย 2 คน (2x5000)

โครงการสัมมนาประจําปของภาควิชา
กิจกรรมบําบัด
โครงการจิตอาสา นักศึกษากิจกรรมบําบัด

กําหนดจัด
พ.ค. 64

งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
หมายเหตุ
10,000
รศ. ดร. ทรงยศ

ก.พ.- มี.ค.64

50,000

ต.ค.63-ก.ย.64

400,000

รศ. ดร. ทรงยศ
ปชส.ในประเทศ
อ.ดร.สมพงษ

ต.ค.63-ก.ย.64

480,000

หนภ.

มิ.ย.64

70,000

ผศ.ดร.ธาริกา

ต.ค.63-ก.ย.64

25,000

รังสีเทคนิค

ต.ค.63-ก.ย.64

50,000

ผศ.ดร.เฉลิมชัย/อ.
ดร.สมพงษ
ผศ.ดร.ธาริกา

รังสีเทคนิค

เม.ย.64

15,000

รังสีเทคนิค

เม.ย.64

15,000

รังสีเทคนิค

ธ.ค.63-ม.ค.64

15,000

ผศ.ดร.ธาริกา/อ.ดร.
สุรัชณีย
รศ.ดร.มนตรี/อ.ดร.
ศิริประภา/เบญจมา
ภรณ
หนภ.

รังสีเทคนิค
รังสีเทคนิค

ม.ค.64
ต.ค.63-ก.ย.64

10,000
50,000

อ.ดร.ชญานิษฐ
หนภ.

รังสีเทคนิค

มิ.ย.64

5,000

อ.ดร.ชญานิษฐ

กิจกรรมบําบัด

ต.ค.63-ก.ย.64

15,000

ผศ. ดร. จนัญญา
ผศ. ดร. สรินยา

กิจกรรมบําบัด

ต.ค.63-ก.ย.64

5,000

ผศ. ดร. จนัญญา

กิจกรรมบําบัด

ต.ค.63-ก.ย.64

กิจกรรมบําบัด

พ.ค. – ก.ค. 64

กิจกรรมบําบัด

ต.ค.63-ก.ย.64

10,000
(งบสวนกลางจาก
คณะฯ)
ประธานหลักสูตร
บัณฑิตของภาควิชา
(ผศ. ดร. จนัญญา
ผศ. ดร. สรินยา)
50,000
5,000 (งบประมาณ
จากงานกิจการ นศ.
-อ.หทัยชนก)
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รหัส
OT-R06
OT-R07

กิจกรรม
โครงการ Big Cleaning Day
โครงการที่ดําเนินการเพื่ออนุรกั ษประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม เชน รดน้ําดําหัว
โครงการทําบุญภาควิชากิจกรรมบําบัด
ประจําป
โครงการขอบคุณผูมีอุปการคุณตอภาควิชา
กิจกรรมบําบัด
สนับสนุนโครงการ "กิจกรรมบําบัดสัมพันธ"
(มช. - มหิดล)

หนวยงาน
กิจกรรมบําบัด
กิจกรรมบําบัด

กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ
พ.ค.- ก.ค. 64
5,000
ต.ค.63-ก.ย.64
5,000

กิจกรรมบําบัด

พ.ค.- ส.ค. 64

10,000

กิจกรรมบําบัด

ต.ค.63-ก.ย.64

10,000

กิจกรรมบําบัด

พ.ค. – ก.ย.64

OT-R11

โครงการที่จัดโดยนักศึกษา OT ปการศึกษา
2564

กิจกรรมบําบัด

ต.ค.63-ก.ย.64

OT-R12

นักศึกษาปที่ 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ OT

กิจกรรมบําบัด

ต.ค. -พ.ย. 63

PT-R01

โครงการสัมมนาภาควิชา ภาคเรียนที่
กายภาพบําบัด
1/2563
โครงการสัมมนาภาควิชา ภาคเรียนที่
กายภาพบําบัด
2/2563
โครงการงานวันสัปดาหกายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
แหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2564
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและลานนา กายภาพบําบัด
เพื่อสานสัมพันธหนวยงาน และอาจารย
อาวุโส
โครงการทําบุญภาควิชา
กายภาพบําบัด
โครงการรับขวัญบัณฑิตรับปริญญา
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัดสัมพันธ สนกท
กายภาพบําบัด
โครงการ big cleaning day
กายภาพบําบัด
โครงการไหวครูกายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
โครงการ Lunch seminar
กายภาพบําบัด
โครงการ PhD lunch seminar
กายภาพบําบัด
งานเกษียณวรานุสรณ
กายภาพบําบัด
โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานของ กายภาพบําบัด
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชา
กายภาพบําบัด

OT-R08
OT-R09
OT-R10

PT-R02
PT-R03
PT-R04
PT-R05
PT-R06
PT-R07
PT-R08
PT-R09
PT-R10
PT-R11
PT-R12
PT-R13

หมายเหตุ

30,000
งบกิจการ นศ
(อ. หทัยชนก)
60,000
งบกิจการ นศ
(อ. หทัยชนก
กรรมการพัฒนา
นศ)
10,000
งบกิจการ นศ
(อ ชลันดา)

ธ.ค. 63

20,000

พ.ค. 64

50,000

ม.ค. 64

10,000

ธ.ค.63-พ.ค.64

15,000

ม.ค. 64
ม.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ส.ค. 64
ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.64
ส.ค. 64
ต.ค.63-ก.ย.64

7,000
8,000
10,000
10,000
5,000
30,000
20,000
45,000
25,000
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จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร จําแนกตามหนวยงาน

งบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร จําแนกตามหนวยงาน
CSC, 2,500,000, 15%

CSC, 3, 2%
PT, 9,
8%

PT, 238,000, 1%
OT, 590,000, 3%

AMS, 44, 38%

OT, 18, 16%

RT, 1,800,000,
11%

RT, 17, 15%
MT, 1,030,000, 6%

MT, 24, 21%

AMS, 10,817,000,
64%
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งบประมาณดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ 1 :
จําแนกตามหนวยงาน
OT,
10,000,
0%

RT,
460,000,
14%

MT

RT

OT

PT

CSC

PT, 48,000,
1%

OT,
110,000,
3%

AMS

MT

RT

OT

PT

CSC

งบประมาณดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ 4 :
จําแนกตามหนวยงาน
PT, 140,000,
10%

OT,
70,000,
5%

RT,
880,000,
22%

RT, 80,000,
6%
AMS,
2,185,000,
54%

AMS

AMS,
2,072,000,
65%

MT,
180,000,
6%

งบประมาณดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ 3 :
จําแนกตามหนวยงาน

MT,
800,000,
20%

PT, 50,000,
2%

OT,
400,000,
13%

AMS,
5,130,000,
100%

AMS

งบประมาณดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี 2 :
จําแนกตามหนวยงาน

MT

RT

OT

PT

MT,
50,000,
4%

CSC

AMS

AMS,
1,040,000,
75%

MT

RT

OT

PT

CSC
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งบประมาณดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ 6 :
จําแนกตามหนวยงาน
AMS,
390,000,
12%
RT,
380,000,
12%

CSC,
2,500,000,
76%

AMS

MT

RT

OT

PT

CSC

งบประมาณยุทธศาสตร-แผนปฏิ บัติงาน
ประจํา : สวนกลาง

งบประมาณแผนงานประจํา : จําแนกตาม
หนวยงาน
OT,
100,000,
1%

RT,
1,135,000,
16%

PT,
255,000,
4%

MT,
602,000,
8%

AMS,
5,038,600,
71%

AMS

MT

RT

OT

PT

CSC

งบประมาณยุทธศาสตร-แผนปฏิ บัติงาน
ประจํา : เทคนิคการแพทย
S2,
180,000,
11%

R,
5,038,600,
32%

S6,
390,000,
2% S4,
1,040,000,
7%

S3,
2,185,000,
14%

S1,
5,130,000,
32%

R, 602,000,
37%
S3,
800,000,
49%

S2,
2,072,000,
13%

S4, 50,000,
3%
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งบประมาณยุทธศาสตร-แผนปฏิ บัติงาน
ประจํา : รังสีเทคนิค

งบประมาณยุทธศาสตร-แผนปฏิ บัติงาน
ประจํา : กิจกรรมบําบัด
S1, 10,000,
1%

S2,
460,000,
16%

R, 100,000,
15%

S4, 70,000,
10%

R,
1,135,000,
38%
S6,
380,000,
13%

S3,
880,000,
30%

S3,
110,000,
16%

S2,
400,000,
58%

S4, 80,000,
3%

งบประมาณยุทธศาสตร-แผนปฏิ บัตงิ าน
ประจํา : กายภาพบําบัด

งบประมาณยุทธศาสตร-แผนปฏิ บัติงาน
ประจํา : ภาพรวมคณะฯ

S2, 50,000,
10%
S3, 48,000,
10%

R, 255,000,
52%

S4,
140,000,
28%

S1,
5,140,000,
21%

R,
7,130,600,
30%

S6,
3,270,000,
13%

S3,
4,023,000,
17%
S4,
1,380,000,
6%

S2,
3,162,000,
13%

