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SWOT ANALYSIS #1 
ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ คณะเทคนิคการแพทย ประจําปงบประมาณ 2563-2565 

จุดแข็ง (Strength, S) ควรใชจุดแข็งเพ่ือหาประโยชนเขาสูคณะฯ 
1 มีศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก เปนแหลงฝกฝนทางวชิาชีพใหกับอาจารยและนักศึกษา สนับสนุนงานบริการ

วิชาการชุมชน มีเคร่ืองมือที่ทันสมัย และ หองปฏิบัติการไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ (ISO15189) 
บริการตรวจพิเศษที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงและความเช่ียวชาญของคณาจารย ตลอดจนเปนแหลง Proficiency Testing 
Provider ดานธาลสัซีเมียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดบัสากล ISO17043 เปนแหลงสนบัสนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานของคณะฯ 

2 มีศูนยความเปนเลิศทางการวิจัย ศูนยวิจัยฯ และกลุมวิจัยฯ (กลุมวิจัยมะเร็ง กลุมวิจัยผูสูงอาย ุกลุมวิจัยโรคติดเช้ือ  
กลุมวิจัยเชิงพื้นที่ กลุมวิจัย Animal Assisted Therapy กลุมวิจัยที่มกีารบูรณาการความรูสหสาขาวิชาชีพกับการดูแล
รักษาสุขภาพสัตว (Inter Professional Research Group)) 

3 มีความโดดเดนเรื่องบัณฑิตมีความสามารถในการทําวจิัยเน่ืองจากหลักสูตรระดับปริญญาตรกีําหนดใหนักศึกษาตองทํา
วิจัยดวยตนเองทุกกระบวนการ กอนจบการศึกษาคนละ 1 เรื่อง 

4 มีนักวิจัยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศท่ีไดรบัความรวมมือระดับรัฐบาล ปฏิบัติงานประจาํอยูท่ีคณะฯ ทําใหมีการขอทุน
สนับสนนุงานวิจัยขนาดใหญจากตางประเทศ 

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

ผลงานวิจัยของนักวชิาการและนักวิชาชีพทั่วไป 
7 มีความรวมมือดานดูแลสุขภาพชุมชนกับองคการบริหารสวนทองถ่ินอยางตอเน่ือง 
8 มีหลักสูตรดานสหเวชศาสตร 4 สาขาวิชา สามารถบูรณาการการดูแลสขุภาพแบบองครวม 
9 มีสมาคมศิษยเกาฯ ท่ีใหความชวยเหลือสนับสนุนคณะฯ อยางตอเน่ือง 

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

ขาดพ้ืนท่ี อาคารสถานที ่สาํหรับรองรับการขยายงาน และการเพ่ิมข้ึนของผูมารับบริการ ณ ศูนยบริการเทคนิคการแพทย
คลินิก ณ บริเวณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม 

2 คณาจารยยังตองเขารับการฝกฝนทักษะหรือประสบการณทางคลินิก 
3 อาจารยขาดทักษะดานวิธีการสอนแบบใหม ทักษะการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
4 มีการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยังไมเปนสากล  (อาจารยขาดทักษะการสอนเปนภาษาอังกฤษ และการ

สอดแทรกกิจกรรมการสอนดวยภาษาอังกฤษในกระบวนวชิา จาํนวนนักศึกษาท่ีมีโอกาสการฝกประสบการณใน
ตางประเทศมนีอย ยังไมมีกระบวนวิชาเอกท่ีสามารถเทียบโอนหนวยกิตกับสถาบันตางประเทศ) 

5 งานวิจัยท่ีบูรณาการในระหวางสาขาวชิา และระหวางคณะมีนอย 
6 ผลงานวิจัยและตีพิมพสวนมากมาจากนักวิจัยบางสาขาวิชา/บางกลุมเทานัน้ 
7 การขอทุนสนับสนนุการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ภาคอุตสาหกรรม และแหลงทุนจากตางประเทศมนีอย 
8 ยังไมมีการจัดประชุมวชิาการระดับนานาชาติเปนประจํา 
9 บุคลากรฝายบริการ/ปฏิบัติการยังตองเพ่ิมทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
10 ขาดระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้ง HRM และ HRD ที่สมบูรณ รวมถึงระบบการจัดการความรูยังไมมีประสิทธิผล 
11 จํานวนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาไมเปนไปตามแผน และมีแนวโนมลดลง 
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โอกาส (Opportunity, O) ใชประโยชนจากโอกาสเหลาน้ี เพื่อหาความไดเปรียบ หรือหากลยุทธในการจัดการ 
1 สถาบนัวิชาการตางประเทศมีความสนใจที่จะเขามาสรางเครือขายความรวมมือดานการเรียนการสอนและวิจัย กับสถาบนั

ในประเทศไทย/ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
2 สถานการณของประเทศท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหตองการใชบัณฑิตจากคณะO 
3 ตลาดแรงงานยังมีความตองการใชบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และความผดิปกติของการส่ือความหมาย 

เปนจํานวนมาก 
4 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปดโอกาสมีการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล หรือผลิตแอพพลิเคชันเพ่ือการ

เรียนการสอน 
5 นโยบายดานการวิจัยของรัฐบาลท่ีเนนการผลิตนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเอง 
6 มีหนวยงานเอกชนที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือตอยอดนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงอุตสาหกรรม 
7 นโยบายของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใหความสําคัญกับการทําวิจัยเชิงพ้ืนที่มากข้ึน 
8 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหมีความจําเปนตองรับบริการดานสุขภาพที่คณะฯ มีสวนรบัผิดชอบมากขึ้น 
9 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ CMU SMILE 

10 มหาวิทยาลยัสนบัสนุนใหคณะฯ มีการบริหารงานตามแนวทาง EdPEx 
 
อุปสรรค (Threat, T) หาทางแกไข หลีกเลี่ยงหรือขจัดอุปสรรคเหลานี้ 
1 งบประมาณแผนดินไมเพียงพอ 
2 มีสถาบนัที่เปดสอนในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน มีการแขงขันดานการรับนักศึกษาสงูข้ึน 
3 ความสนใจในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษานอยลง 
4 แหลงทุนสนับสนนุงานวิจัยภายนอกมุงเนนการวิจัยเชิงบูรณาการ การวิจัยมุงเปา และนวัตกรรม 
5 จํานวนคูแขงในการใหบริการของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก และการบริการวิชาการ เพิ่มข้ึน 
6 ระเบียบพัสดุ การเงินและการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย ไมเอ้ืออํานวยตอความคลองตัวในการดําเนินงานของคณะฯ 
7 Disruptive Medical Technology 
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นิยามการบรรลุตามเปาหมายและวิสัยทัศน 
วิสัยทัศน 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชวยเสริมสรางชมุชนเขมแข็ง มีความเปนเลิศดานวิชาชีพและการวิจัย 
ในระดับสากล 
เปาหมายวิสัยทัศน (ป พ.ศ.2565)  
1. มีศูนยสุขภาพชุมชนเชิงบูรณาการ เพ่ือสงเสริมสุขภาวะ ปองกันโรคและฟนฟูสภาพ อยางนอย 2 ชุมชน 
2. สรางผลงานหรือนวัตกรรมจากการบูรณาการองคความรูดานวิชาชีพ วิจัยและบริการวิชาการ ที่สามารถนําไปใชในระดบัสากล 

อยางนอย 6 ผลงาน 
3. จํานวนผลงานวชิาการในฐานขอมูลสากล (SCOPUS) และการอางอิงผลงานวชิาการ (Citation) ตออาจารยประจํา อยูใน 3 

ลําดับแรกของสถาบันคูเทียบ 5 สถาบนั (MU, KKU, HKPU, UKM, CMU) 
ดาน ตัวชี้วัดสําคัญที่สะทอนความสําเร็จการดําเนินงานพันธกิจแตละดาน 
มีความเปนเลิศดานวชิาชีพและมี
ความเปนสากล 

1. จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ (90%) 
2. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 8 เดือน (85%) และ 12 เดือน (95%) 
3. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (4.50) 
4. จํานวนนักศึกษาตางชาตทิี่เขาเรียนในหลักสูตรนานาชาติระดบับัณฑิตศึกษา (40%) 
5. จํานวนบทเรยีนออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย อยางนอย 4 บทเรียนในป 2565 

ความเปนเลิศดานวิจัยในระดับ
สากล 

จํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(citation) ตออาจารยประจาํ เปน 1 ใน 3 ของสถาบันคูเทียบ ไดแก 
  1. มหาวิทยาลัยมหิดล 
  2. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  3. Hong Kong Polytechnic University (HKPU) 
  4. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
 
*จํานวนครั้งการอางอิง (Citation) นบัเฉพาะผลงานในรอบระยะเวลา 10 ป (รวมปที่
ประเมิน) นบัขอมูลสะสม* 

เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง จํานวนชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพ/ผูสูงอายุแบบองครวม (2 ชุมชน) ในป 2565 
 
**ประเมินความสาํเร็จการเปนชุมชนตนแบบจาก  
 1. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตาม ตัวชี้วัด 4.2-4.4  
 2. ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนดีขึ้น 
 3. องคกรบริหารสวนทองถ่ินสามารถนําองคความรูดานสุขภาพ การดูแลผูสูงอายุที่

ไดรับจากคณะฯ ไปดูแล/สงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนไปใชไดจริงอยางเปน
รูปธรรม 

เกิดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูมีภาวะพึ่งพิง 
1. มีการกอตั้งศูนย 
2. มีการอบรม อสม.และ care giver 
3. มีการสํารวจผูมีภาวะพึ่งพิงในชมุชนเพ่ือมารับการบําบัดฟนฟูท่ีศูนย 
4. ศูนยฯ สามารถดําเนินการใหบริการไดดวยตนเองโดยมีอาจารยของคณะฯ เปนท่ีปรึกษา 
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SWOT ANALYSIS #2 (เพิ่มเติมเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม OKRs ของมหาวิทยาลัย) 
จุดแข็ง (Strength, S) ควรใชจุดแข็งเพ่ือหาประโยชนเขาสูคณะฯ 
1 มีหลักสูตรดานสหเวชศาสตร 4 สาขาวิชา ซึ่งสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัย  
2 มีศูนยความเปนเลิศทางการวิจัย ศูนยวิจัยฯ* และหนวยวิจัยฯ** ตลอดจนมีอาจารยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานที่ ตอบสนองตอนโยบายประเทศ เชน Genomic Thailand, Covid-19 
3 อาจารยมีศักยภาพสูงทั้งดานการเรียนการสอนและการวิจัย 
4 ศูนยบริการฯ มีหองปฏิบัติการไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ (ISO15189) บริการตรวจพิเศษที่ใช

เทคโนโลยีระดับสูง และความเชี่ยวชาญของคณาจารยตลอดจนเปนแหลง Proficiency Testing Provider ที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล ISO17043 

5 มีนักวิจัยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศท่ีไดรบัความรวมมือระดับรัฐบาล ปฏิบัติงานประจาํอยูท่ีคณะฯ ทําใหมีการขอทนุ
สนับสนนุงานวิจัยขนาดใหญจากตางประเทศ 

 
จุดออน (Weakness, W) แกไขจุดออนเหลานี้ของคณะฯ 
1 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาไมเปนไปตามแผน และมีแนวโนมลดลง 
2 ผลงานวิจัยและตีพิมพสวนมากมาจากนักวิจัยบางสาขาวิชา/บางกลุมเทานัน้ และผลงานตีพิมพใน Q1 ยังมีจํานวนนอย 
3 งานวิจัยดานนวัตกรรม และงานวิจัยท่ีบูรณาการในระหวางสาขาวิชา และระหวางคณะมีนอย 
4 การขอทุนสนับสนนุการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ภาคอุตสาหกรรม และแหลงทุนจากตางประเทศมีนอย  

 
โอกาส (Opportunity, O) ใชประโยชนจากโอกาสเหลาน้ี เพื่อหาความไดเปรียบ หรือหากลยุทธในการจัดการ 
1 สถานการณของประเทศท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ, Genomic Thailand และสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค Covid-

19 ทําใหมีโอกาสไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังในและตางประเทศเพ่ิมขึ้น 
2 องคการบริหารสวนทองถ่ินใหความสนใจดานการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
3 นโยบายดานการวิจัยของรัฐบาลท่ีเนนการผลิตนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเอง 
4 Robot/ Automate/ Artificial Intelligence (AI) 

 
อุปสรรค (Threat, T) หาทางแกไข หลีกเลี่ยงหรือขจัดอุปสรรคเหลานี้ 
1 ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศชะลอตัว สงผลตอการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวจิัย 

 
*ศูนยวิจัย ไดแก  

• ศูนยวิจัยเทคโนโลยชีีวการแพทย (Biomedical Technology Research center)  
• ศูนยวิจัยชีวโมเลกุลเพ่ือการรักษาและวนิิจฉัย (The Center of Biomolecular Therapy and Diagnostic: CBTD) 
• ศูนยวิจัยเพ่ือความเปนเลิศดานการสรางภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for Molecular Imaging: CEMI) 
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศภาพถายทางการแพทย (The Center of Medical Imaging and PACS) 
• ศูนยพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจวนิิจฉัยทางภูมิคุมกัน (Center of Innovative Immunodiagnostic Development: CIID) 

**หนวยวิจัย ไดแก  
• หนวยวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย ไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Medical Science Research Unit)  
• หนวยวิจัยโลหิตวทิยาและเทคโนโลยสุีขภาพ (Hematology and Health Technology Research Center) 
• หนวยวิจัยพฤฒาวิทยาและสุขภาพผูสูงอายุ (Gerontology and Elderly Health Research Unit) 
• หนวยวิจัยดานมะเรง็ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (AMS Cancer Research Unit) 
• หนวยวิจัยโรคติดเชื้อคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Infectious Diseases Research Unit: IDRU)  
• หนวยวิจัยรังสีและการสรางภาพทางการแพทย (Center of Radiation Research and Medical Imaging) 
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เปาหมาย OKRs มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ดําเนินการผานคํารับรองการปฏิบัติงานฯ กับคณะเทคนิคการแพทย 
ตัวชี้วัด OKRs เปาหมายป 2564 เปาหมายป 2565 
จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล scopus (ผลงาน) 120 130 
รอยละของจํานวนผลงาน Scopus Q1 ตอจํานวนผลงานตีพิมพทั้งหมดใน
ฐานขอมูล Scopus 

30 40 

จํานวนนวัตกรรม/จํานวนผลงานวิจัยท่ีอยูใน TRL 4-7 (ผลงาน) 8 11 
จํานวนสิทธบิัตร/อนุสิทธิบัตรท่ียื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 6 

8 
จํานวนสิทธบิัตร/อนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจดตางประเทศ (สิทธบิัตร/อนุสิทธบิัตร) 1 
จํานวนการใหบริการ IP ตอป (สิทธิบัตร) หรือ จํานวน Spin off/Startup ตอป 
(ธุรกิจ) หรือผลงานที่เทียบเทา TRL 8-9 (ผลงาน) 

2 3 

 
สรุปประเด็นกลยุทธจาก SWOT-OKRs ที่จะดําเนินการเพิ่มเติมในปงบประมาณ 2565 
 Strengths Weakness 
Opportunities 
 

S-O Strategies 
1. ผลิตผลงานวิจัยและนวตักรรมในการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอาย ุการแพทยแมนยํา และโรคติดเช้ืออุบัติใหม
อุบัติซ้ํา โดยบรูณาการองคความรูขามสาขาวิชา พรอม
ทั้งอาศัยความรวมมือกับผูเช่ียวชาญตางประเทศ เพ่ือ
ตอยอดในเชิงพาณิชยหรือใหบริการที่ศูนยบริการฯ 

2. มุงเนนการประยุกตใช AI/Robot/Automate มา
สรางผลงานวิจัย หรือผลตินวัตกรรม 

W-O Strategies 
3. ผลิตผลงานวิจัยและสรางนวตักรรมแบบบรูณาการ

ขามสาขาวิชารวมกับ อปท. ในการดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน 

Threats 
 

S-T Strategies 
4. สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอยอดในเชิง

พาณิชย พรอมทั้งนําไปใหบริการที่ศูนยบริการฯ 

W-T Strategies 
5. แสวงหาคูความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ

สนับสนุนทุนในการผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
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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: จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม/งานสรางสรรคดาน
สุขภาพหรือการดูแลผูสูงอายุ ที่นําไปใชประโยชนสําหรับชุมชน สังคม    

คาเปาหมาย 2565 : 29 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S1.1-01 จัดสรรเงินรางวัลพิเศษการตีพิมพผลงาน

ทางวิชาการ  ผลงานวิจัยท่ีไดรบัการนําไปใช
ประโยชน ของคณะเทคนิคการแพทย 

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  50,000  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชยีง-
ใหม เรื่อง เงิน
รางวัลพิเศษการ
ตีพิมพผลงานทาง
วิชาการ  
ผลงานวิจัยที่ไดรับ
การนําไปใช
ประโยชน ของคณะ
เทคนิคการแพทย 
คุณวาสนา 

AMS-S1.1-02 โครงการเสริมศักยภาพของเครือขายกลุม
วิจัย/ศูนยวจิยั/หนวยวิจัยสําหรับบูรณาการ
ขามสาขา เพื่อขบัเคล่ือนพันธกิจดาน
งานวิจัย และการนําผลงานไปใชประโยชน 

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  20,000  รวมกับภาควิชาฯ 
(สนับสนุนกลุมวิจัย
ใหมที่มีศักยภาพ, 
บริการวิชาการ
พฤฒาวิทยา) 
คุณวาสนา 

AMS-S1.1-03 โครงการสงเสริมการพัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑนวัตกรรมเพื่อการพรอมใชงานใน
เชิงพาณิชย 
 

สวนกลาง ส.ค.65 
 

 30,000  2565-PT/MT/OT 
 
สนับสนุนการจัดทํา
ผลิตภัณฑ ออกแบบ
บรรจุภัณฑ การ
ประชาสัมพันธ 
การตลาด ทดสอบ
ตลาด เพิ่มโอกาส
การเขาถงึสินคาและ
บริการผาน
ศูนยบริการฯ 

AMS-S1.1-04 โครงการสงเสริมความรวมมือกับ
ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/TLOUBI/STeP 
เพื่อพัฒนาและผลักดันขอเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรม การขึ้นทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา/อ.ย. และการตอยอดสูเชิงพาณิชย 

สวนกลาง ก.ค.65 
 

 30,000  คุณวาสนา 

OT-S1.1-01 โครงการรวมมือกับเอกชน ในการพัฒนา
เคร่ืองมือประเมิน/เกมสคอมพิวเตอรฝก
ทางดาน Cognitive เพื่อจําหนาย 

กิจกรรมบําบัด 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65  10,000  ผศ.ดร.พีรยา 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.2: จํานวนงานบริการดานการแพทยแมนยํา คาเปาหมาย 2565 : บริการดานการแพทยแมนยํา 6 บริการ  
(นับสะสม) 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S1.2-02 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู ฝกอบรม การ

วิจัยและนวัตกรรมขั้นสูง ดานวิทยาศาสตร
รังสีการแพทย 

สวนกลาง ต.ค.64-ก.ย.65  1,500,000  ผศ.ดร.สุชาติ
(เกียรติ) 

CSC-S1.2-01 งานบริการการตรวจสาเหตุของโรค
พันธุกรรม 

ศูนยบริการฯ ต.ค.64-ก.ย.65    เก็บคาบริการ 
คุณพรชนก 

CSC-S1.2-02 โครงการบริการวิชาการดานการแพทย
แมนยํา 

ศูนยบริการฯ ต.ค.64-ก.ย.65    เก็บคาบริการ 
ผศ.ดร.วุฒิชัย 

CSC-S1.2-03 โครงการบริการวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคติด
เชื้ออุบัติใหม อุบัติซํ้า 

ศูนยบริการฯ ต.ค.64-ก.ย.65    เก็บคาบริการ 
อ.ดร.ชิดชไม 
/ผศ.ดร.กาญจนา 
/ผศ.ดร.วุฒิชัย 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก 
ยุทธศาสตรระดับคณะ: บริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ทัง้ดานวิชาการ และทักษะวชิาชีพท่ีมีคุณภาพสูง ระดับแนวหนาของประเทศ และ/
หรือเทียบเทาระดับสากล สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะที่จําเปนเพ่ือมูงสู CMU SMART STUDENT 
เปาประสงคของคณะ: 
 1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะมีคณุภาพสูงและเหมาะสมกับผูเรียนท่ีหลากหลาย 
 2. บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก (CMU SMART STUDENT) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (2565) 

ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน : มีความเปนเลิศดานวิชาชีพและมีความเปนสากล 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  รอยละของนักศึกษาสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 2.2  ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 2.3  รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํางานภายใน 8 เดือน และ 1 ป 
ตัวชี้วัดที่ 2.4  รอยละนักศึกษาตางชาติท่ีเขาเรียนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
แผนกลยุทธ Flagship: AMS Lifelong Education Platform 

 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการเปดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูเรียนทุกชวงวัยผานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต   
 ตัวช้ีวัดที่ 2.5 จํานวนหลกัสูตรฝกอบรมหรือโครงการฝกอบรมท่ีดําเนินการผานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
 กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาบทเรียนออนไลนหรือกระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีสามารถเปดใหเรียนรวมผานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 จํานวนบทเรียนออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวัยผานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต   
ตัวชี้วัดที่ 2.7 จํานวนกระบวนวิชาในหลักสูตรปกติท่ีเปดใหเรียนรวมผานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) และการใชระบบวิทยาลัยการศึกษาตลอด

ชีวิตในการรับเขานักศึกษาในหลักสูตรปกต ิ
 ตัวช้ีวัดที่ 2.8 จํานวนหลกัสูตรทีเ่ปด/ปรับปรุงใหมกีารจัดการเรียนการสอนรองรับระบบธนาคารหนวยกิต 
 หมายเหตุ: คณะฯ มีแผนพัฒนาศักยภาพอาจารยในการจัดทํา online course ในกลยุทธท่ี 6 (ตัวชี้วัด 2.13) และ มีแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน ในการบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธหลักสูตร (ตัวชี้วัด 6.5) 
 แผนกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศกึษา 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ใหอยูในระดับท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.9 รอยละของกระบวนวิชาเอกที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 (3 ชั่วโมงตอ 1 หนวย 
กิตบรรยาย และ 3 ตอนตอ 1 หนวยกิตปฏิบัติการหรือสอดแทรกในทุกคาบเรียน ๆ ละ 20%) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.10 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่มีผลสอบ CMU e-Grad ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป 
 กลยุทธท่ี 5 สงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติภายในคณะ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.11 รอยละของนักศึกษาของชั้นปที่ 4 ที่เขารวมกิจกรรมทางวชิาการกับนักศึกษาและ/หรือผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.12 จํานวนผูเชี่ยวจากตางประเทศ หรือ Visiting Professor 
 กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมและพัฒนาอาจารยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสามารถตอบสนองทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 และทักษะการเปนพลเมืองโลก 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.13 จํานวนกระบวนวิชาเอกทีส่อดแทรกการสอนออนไลนแทนการบรรยาย 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.14 รอยละของกระบวนวิชาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรกวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมที่ไมใชการบรรยายอยางเดียว 
 กลยุทธท่ี 7 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมในรูปแบบสหสาขาวิชา ในการดูแลสุขภาพแบบองครวม 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.15 จํานวนกิจกรรม ที่มีการจัดการเรียนรูในรูปแบบสหสาขาวิชา (inter-professional educations) 
  กลยุทธท่ี 8 สงเสริมและผลักดันใหการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถตอบสนองทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
และสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดีในสังคม โดยเนนจิตอาสา ซื่อสัตยและรับผิดชอบ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.16  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตดานคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
  ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละของนักศึกษาสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 
*ตวัช้ีวัดหลักตามวิสัยทัศน 

คาเปาหมาย 2565 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
MT-S2.1-01 โครงการเตรียมความพรอมการสอบใบ 

ประกอบวิชาชีพ 

เทคนิคการแพทย เม.ย -พ.ค. 65  20,000  ผศ.ดร.รุจิเรข 

RT-S2.1-01 โครงการอบรมความรูดานกฎหมายสําหรับ
นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค  

รังสีเทคนิค พ.ค.65  35,000  อ.ดร.กฤช 

OT-S2.1-01 โครงการเตรียมความพรอมการสอบใบ
ประกอบฯ แก นศ. ช้ันปท่ี 4 
 -การเตรียมความพรอม   (10,000) 
- คลังขอสอบ (ขอขอสอบ)     
-จัดสอบ OSCE แก  นศ.ป 4  (20,000) 

กิจกรรมบําบัด 
 

 
 

เม.ย.-พ.ค.65 
ส.ค.65 
พ.ย.64 

 30,000  อ.ดร.โสภิฎา 
ผศ.ดร.จิรนันท 
อ.หทัยชนก 
 

PT-S2.1-01 โครงการเตรียมความพรอมการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

กายภาพบําบัด ม.ค.-ม.ิย.65  5,000  ผศ.ดร.ภัทรพร 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.2  ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
*ตวัช้ีวัดหลักตามวิสัยทัศน 

คาเปาหมาย 2565 : คะแนนการประเมินมากกวาหรือเทากับ 4.5 
(ใชคะแนนจากการสํารวจของสํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา) 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

วัดภาพรวมของการดําเนินงานตามพันธกิจการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3  รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํางานภายใน 1 ป 
*ตวัช้ีวัดหลักตามวิสัยทัศน 

คาเปาหมาย 2565 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 95  
(ติดตามขอมูลภาวะการมีงานทําภายใน 8 เดือน ไมนอยกวารอยละ 85) 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

วัดภาพรวมของการดําเนินงานพันธกิจการเรียนการสอน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.4 รอยละนักศึกษาตางชาติที่เขาเรียนในหลักสูตรนานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
*ตวัช้ีวัดหลักตามวิสัยทัศน 

คาเปาหมาย 2565 : 40% 
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S2.4-01 Graduate Symposium สวนกลาง ต.ค.64-ก.ย.65  100,000  รศ.สายนท ี
RT-S2.4-01 ทุนนักศึกษาตางชาติระดับปริญญาเอก รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  240,000  รศ.ดร.สุชาติ (โก) 
PT-S2.4-01 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร MES 

(นานาชาติ) 
กายภาพบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  10,000  รศ.ดร.สุรีพร 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.5 จํานวนหลักสูตรฝกอบรมหรือโครงการฝกอบรมที่ดําเนินการ
ผานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธ Flagship: AMS Lifelong Education Platform 

คาเปาหมาย 2565 : 2 หลักสูตร/โครงการ (โครงการใหม) 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
MT-S2.5-01 หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 

16 หนวยกิต สาขาการบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ 

เทคนิคการแพทย ส.ค.65-พ.ย. 66    เก็บคาลงทะเบียน 
ผศ.ดร.ขนิษฐา 

(ภาควิชาเทคนิค
การแพทย) 

RT-S2.5-01 หลักสูตรอบรมระยะส้ันเพ่ือวิชาชพีรังสี
เทคนิค การสรางภาพระบบดจิิทัลในงาน
รังสีวินิจฉัย 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65    เก็บคาลงทะเบียน 
ผศ.ดร.ชัชนก 

RT-S2.5-02 หลักสูตรอบรมระยะส้ันเพ่ือวิชาชพีรังสี
เทคนิค การวัดปริมาณรงัสีในงานรังสี
วินิจฉัย 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65    เก็บคาลงทะเบียน 
ผศ.ดร.ชัชนก 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จํานวนบทเรียนออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวัยผาน
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธ Flagship: AMS Lifelong Education Platform 

คาเปาหมาย 2565 : 4 บทเรียน (นับสะสม 63=2/64=1/65=1) 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
MT-S2.6-01 จัดทําบทเรียนออนไลน ภาควิชาเทคนิค

การแพทย  
เทคนิคการแพทย ส.ค.65  30,000  เปาหมาย MT 

ใชงบกลางคณะ 
คุณนทิตา 

RT-S2.6-01 โครงการจัดทําสื่อออนไลนภาควิชารังสี
เทคนิค 

รังสีเทคนิค ส.ค.65  20,000  อ.ดร.สุรัชณีย 

OT-S2.6-01  โครงการสนับสนุนการจัดทําบทเรียน
ออนไลน 

กิจกรรมบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  80,000  2 บทเรียน (ฝาย
กาย-ฝายเด็ก) 
โครงการละ 40,000 
ผศ. ดร. พีรยา 
ผศ. ดร. สรินยา 

PT-S2.6-01 โครงการสนับสนุนการจัดทําบทเรยีน
ออนไลนในรูปแบบ Credit Bank 
[โครงการพัฒนาปรับปรุง “วิดีโอบทเรียนทุก
ชวงวัย”นําเขา CMU lifelong education] 

กายภาพบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  10,000  ผศ.ดร.ภัทรพร 
 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.7 จํานวนกระบวนวิชาในหลักสูตรปกติท่ีเปดใหเรียนรวมผาน
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธ Flagship: AMS Lifelong Education Platform 

คาเปาหมาย 2565 : 2 กระบวนวิชา 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
OT-S2.7-01 โครงการจัดทําเนื้อหากระบวนวิชา 513116 

ใหเรียนรวมผานวิทยาลัยการศึกษาตลอด
ชีวิต 

กิจกรรมบําบัด พ.ย.64-ก.ย.65  40,000  อ. ดร. สาวิตร ี

PT-S2.7-01 โครงการพัฒนากระบวนวิชา 514161 เปน
กระบวนวิชาเรียนรวมผาน CMU lifelong 
education 

กายภาพบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  10,000  ผศ.ดร.ภัทรพร 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.8 จํานวนหลักสูตรท่ีเปด/ปรับปรุงใหมีการจัดการเรียนการ
สอนรองรับระบบธนาคารหนวยกิต 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธ Flagship: AMS Lifelong Education Platform 

คาเปาหมาย 2565 : 2 หลักสูตร   
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
MT-S2.8-01 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิค

การแพทย (แผน ข) 
เทคนิคการแพทย ส.ค. 65  100,000  งบกลางของคณะ

ตามที่จายจริงไมเกิน 
100,000 บาท 
รศ.ดร ธนูศกัดิ์ 

OT-S2.8-01  ปรับปรุงหลักสูตร ป.โทกิจกรรมบําบัด เพ่ือ
รองรับระบบ Credit Bank 

กิจกรรมบําบัด มิ.ย.65   100,000  งบกลางของคณะ 
(แผนดําเนินการอยู
ที่ภาควิชากิจกรรม 
บําบัด หลกัสูตร 
ปโท) 
กรรมการบัณฑิต
กิจกรรมบําบัด 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.9 รอยละของบกระบวนวชิาเอกที่มีการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : 100% (Smart English) 
*ทุกวิชาของกระบวนวิชาเอก ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา—
เกณฑ มช. 
(3 ชั่วโมงตอ 1 หนวยกิตบรรยาย  และ 3 คาบตอ 1 หนวยกิตปฏิบัติการ หรือ
สอดแทรกในทุกคาบเรียนๆ ละ 20%) 

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

MT-S2.9-01 โครงการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาเอก 

เทคนิคการแพทย พ.ย.64, 
ก.ค.65 

   ผศ.ดร.รุจิเรข 

RT-S2.9-01 โครงการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาเอก 

รังสีเทคนิค พ.ย.64, 
ก.ค.65 

   ผศ.ดร.ชัชนก 

OT-S2.9-01 โครงการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาเอก 

กิจกรรมบําบัด พ.ย.64, 
ก.ค.65 

   รศ.ดร.สุจิตรพร 

PT-S2.9-01 โครงการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาเอก 

กายภาพบําบัด พ.ย.64, 
ก.ค.65 

   ผศ.ดร.ภัทรพร 

 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.10 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่มีผลสอบ CMU e-Grad 
ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป (70 คะแนนจาก 100 คะแนน) 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : 40% (Smart English) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S2.10-01 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาํหรับ

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
งานบริการ
การศกึษาฯ 

มิ.ย.65  300,000  งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร 
คุณธนภรณ 

MT-S2.10-01 โครงการเพ่ิมทักษะดานภาษาอังกฤษสาํหรับ
นักศึกษาระดับปรญิญาตรี (ปท่ี 1 – 4) 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  20,000  อ.ดร.สิงหคํา 

RT-S2.10-01 โครงการกิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษ
ทางดานวิชาชีพใหแกนักศึกษารังสีเทคนิค 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  20,000  อ.ดร.กฤช 
หนภ.รังสีเทคนิค 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.11 รอยละของนักศึกษาของชั้นปที่ 4 ที่เขารวมกิจกรรม
วิชาการรวมกับนักศึกษาและ/หรือผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : มากกวาหรือเทากับ 50% ของจํานวนนักศึกษาชั้น
ปท่ี 4 (Smart English) 

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

AMS-S2.11-01 ทุนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
สําหรับการฝกงานตางประเทศ 
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยหรือผูเช่ียวชาญตางประเทศ 

งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ และ 
งานบริการ
การศกึษาฯ  

 

ก.ย.65  720,000  (180,000 ตอ
ภาควิชา) 
งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร 
คุณวาสนา 
คุณสรอยเพชร 
คุณชยพล 
คุณนิดา 
คุณนันทนา 

AMS-S2.11-02 โครงการสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เพื่อการเรียนและการวจิัยในสถาบัน
ตางประเทศ  

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  20,000  คุณวาสนา 

AMS-S2.11-03 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงาน
ทางการศกึษาวิจัยสําหรับบัณฑิตศึกษา ณ 
ตางประเทศ (10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท) 

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  50,000  คุณวาสนา 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.11 รอยละของนักศึกษาของชั้นปที่ 4 ที่เขารวมกิจกรรม
วิชาการรวมกับนักศึกษาและ/หรือผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : มากกวาหรือเทากับ 50% ของจํานวนนักศึกษาชั้น
ปท่ี 4 (Smart English) 

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

AMS-S2.11-04 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและ
การวิจยัระหวางสถาบัน และหนวยงาน
ตางประเทศ, MOU และ student 
mobility&staff exchange (ไมรวม 
APAHL) 

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  400,000  กิจกรรมระดับ
คณะฯ หรอื
เกี่ยวของมากกวา 2 
สาขาวิชาขึ้นไป 
คุณวาสนา 

AMS-S2.11-05 กิจกรรมวันวิชาการ สวนกลาง มี.ค.65  140,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ 
คุณกฤตาณัฐ 

MT-S2.11-01 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ UKM 

เทคนิคการแพทย เม.ย-มิ.ย 65  60,000  รศ.ดร.สาวิตรี 

MT-S2.11-02 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ KOBE 

เทคนิคการแพทย เม.ย-มิ.ย 65  60,000  รศ.ดร.สาวิตรี 

RT-S2.11-01 โครงการแสวงหาแหลงทุนสําหรับให
นักศึกษาไปฝกทกัษะและประสบการณใน
สถาบันตางประเทศ 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  100,000  รศ.ดร.มนตรี 

OT-S2.11-01 โครงการแลกเเรียนรูทักษะวิชาชีพ หรือการ
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ สาํหรับ นศ.ป.ตร ีเชน ประเทศ
ไตหวัน ฮองกง ญี่ปุน ฟลิปปนส หรือ สวีเดน 

กิจกรรมบําบัด 
 

ต.ค.64-ก.ย.65    งบประมาณ
สวนกลาง AMS-
S2.12-01 
ERASMUS+  
ผศ.ดร.สรินยา 
รศ.ดร.นันทณี 
APOCT Manila 
ผศ. ดร. สุภัทร 

PT-S2.11-01 โครงการแสวงหาแหลงทุนสําหรับให
นักศึกษาไปฝกทกัษะและประสบการณใน
สถาบันตางประเทศ 

กายภาพบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65    งบประมาณ
สวนกลาง AMS-
S2.12-01 
อ.อารยา 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.12 จํานวนผูเชี่ยวจากตางประเทศ หรือ Visiting Professor 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : 4 คน (ภาควิชาละ 1 คน) 
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S2.12-01 โครงการแสวงหาผูเชี่ยวชาญชาว

ตางประเทศ หรือ Visiting Professor           
สวนกลาง ส.ค.65  120,000   รวมกับภาควิชาฯ 

MT, PT, RT, OT 
คุณวาสนา 

MT-S2.12-01 โครงการสงเสริมความรวมมือกับผูเช่ียวชาญ
ชาวตางประเทศ หรือ Visiting Professor 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  30,000  ภาควิชา ฯ สมทบ
เพิ่มเติมจากคณะ ฯ 
30,000 รวมเปน 
60,000 
รศ.ดร.สาวิตรี 
คุณวาสนา 

RT-S2.12-01 โครงการแสวงหาผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
หรือ Visiting Professor 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  60,000  รศ.ดร.สุชาติ โก
ทันย 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.12 จํานวนผูเชี่ยวจากตางประเทศ หรือ Visiting Professor 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : 4 คน (ภาควิชาละ 1 คน) 
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
OT-S2.12-01 โครงการแสวงหาผูเช่ียวชาญตางประเทศ  กิจกรรมบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65    งบประมาณจาก

สวนกลาง (AMS-
S2.12-01) 
ผศ.ดร.จิรนันท 
อ.ดร.อนุชาติ 

PT-S2.12-01 โครงการแสวงหาผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศ หรือ Visiting Professor 

กายภาพบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  30,000  ผศ.ดร.มุจรินทร 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.13 จํานวนกระบวนวิชาเอกทีส่อดแทรกการสอนออนไลน
แทนการบรรยาย 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : มากกวาหรือเทากับ 20 กระบวนวิชา (ภาควิชาละ
อยางนอย 5 กระบวนวิชา) (Smart IT) 

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

AMS-S2.13-01 โครงการจัดอบรมการจัดทําส่ือออนไลน งานบริการ
การศกึษาฯ 

พ.ย.64, 
ก.ค.65 

 10,000  งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร 
คุณนทิตา 

MT-S2.13-01 สอดแทรกการสอนออนไลนแทนการ
บรรยาย 

เทคนิคการแพทย พ.ย.64, 
ก.ค.65 

   ผศ.ดร.รุจิเรข 

RT-S2.13-01 สอดแทรกการสอนออนไลนแทนการ
บรรยาย 

รังสีเทคนิค พ.ย.64, 
ก.ค.65 

   ผศ.ดร.ชัชนก 

OT-S2.13-01 สอดแทรกการสอนออนไลนแทนการ
บรรยาย (513390, 513331, 513364, 
513225, 513315) 

กิจกรรมบําบัด พ.ย.64, 
ก.ค.65 

 15,000  รศ.ดร.สุจิตรพร 

PT-S2.13-01 สอดแทรกการสอนออนไลนแทนการ
บรรยาย 

กายภาพบําบัด พ.ย.64, 
ก.ค.65 

   ผศ.ดร.ภัทรพร 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.14 รอยละของกระบวนวชิาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรก
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมที่ไมใชการบรรยายอยางเดียว 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : 80% (Smart Brain) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S2.14-01 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ flip 

classroom (2/2564 และ 1/2565 ) 
งานบริการ
การศกึษาฯ 

พ.ย.64, 
ก.ค.65 

 120,000  ทุนสนับสนุน
โครงการรวม 
120,000 บาท –ไม
เกินกระบวนวิชาละ 
15,000 บาท 
(ภาควิชาละ 2 
กระบวนวิชา/ป) 
งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร 
คุณนทิตา 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.14 รอยละของกระบวนวชิาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรก
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมที่ไมใชการบรรยายอยางเดียว 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : 80% (Smart Brain) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S2.14-02 โครงการพัฒนาอาจารยดานทกัษะการ

จัดการเรียนการสอน  
งานบริการ
การศกึษาฯ 

พ.ค.65  50,000  กิจกรรมฝกอบรม
ทักษะ/บรรยายให
ความรู ดานการ
จัดการเรียนการ
สอน 
งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร 
คุณนทิตา 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.15 จํานวนกิจกรรม ที่มีการจัดการเรียนรูในรูปแบบสห
สาขาวิชา (inter-professional educations) 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : 4 กระบวนวิชาหรือกิจกรรม (Smart 
Brain/Smart Heart) 

(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอืน่ๆ หมายเหต ุ
AMS-S2.15-01 จัดกิจกรรม IPE รวมกับคณะในกลุม

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
งานบริการ
การศกึษาฯ 

ก.ค.65  30,000  งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร 
คุณนทิตา 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.16  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
*ตวัช้ีวัดตามกลยุทธดานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย 2565 : คะแนนการประเมินมากกวาหรือเทากับ 4.50 
(KPI Owner: ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
MT-S2.16-01 โครงการ “สานสัมพันธพี่นองเทคนิค

การแพทย” (MT จิตอาสา) 
เทคนิคการแพทย ม.ค.-เม.ย.65  20,000 

 
 งบพัฒนานักศึกษา

ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
อ.ดร.สิงหคํา 

MT-S2.16-02 โครงการเทคนิคการแพทยชุมชน เทคนิคการแพทย ม.ค.-เม.ย.65  30,000  ผศ.ดร.ณัฐจีรา 
RT-S2.16-01 โครงการกิจกรรมปลูกจิตสาํนึกบริการ 

เสริมสรางภาวะผูนํา นอมนําคุณธรรม
จริยธรรมแกนกัศึกษารงัสีเทคนิค ช้ันปท่ี 3 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  40,000  ผศ.ดร.สุรัชณยี 

OT-S2.16-01 โครงการเพาะกลา OT ตนใหม (น.ศ. ป 1) กิจกรรมบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  20,000  ผศ.ดร.เพื่อนใจ 
อ.หทัยชนก 
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

OT-S2.16-02 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  นศ. นศ OT ป 3 
และ 4 

กิจกรรมบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  10,000  ผศ.ดร.เพื่อนใจ 
อ.หทัยชนก 
งบพัฒนานักศึกษา
ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) วิจัยเพื่อความเปนเลิศและนวัตกรรม 
 

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 ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุและดานการแพทยแมนยํา โดยบูรณาการองคความรูขามสาขาวิชา 
และตอยอดในเชิงพาณิชยหรือใหบริการท่ีศูนยบริการฯ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จํานวนบทความวิชาการท่ีเผยแพรในฐานขอมูลสากล (เชน SCOPUS, SJR, ISI) และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวิชาการ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation) ตออาจารยประจํา 
  ตัวชี้วัดยอย (เพ่ิมเติมจาก SWOT เพื่อผลักดัน OKRs ในปงบประมาณ 2565) 
  OKRs - จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Scopus (ผลงาน) 
  OKRs - รอยละของจํานวนผลงาน Scopus Q1 ตอจํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมดในฐานขอมูล Scopus 
 
 กลยุทธท่ี 2 มุงเนนการประยุกตใช AI/Robot/Automate มาสรางผลงานวิจัย หรือผลิตนวัตกรรม 
 กลยุทธท่ี 3 ผลิตผลงานวิจัยและสรางนวัตกรรมแบบบูรณาการขามสาขาวชิารวมกับ อปท. ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 กลยุทธท่ี 4 สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถตอยอดในเชิงพาณิชย พรอมทั้งนําไปใหบริการที่ศนูยบริการฯ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
  ตัวชี้วัดยอย (เพ่ิมเติมจาก SWOT เพื่อผลักดัน OKRs ในปงบประมาณ 2565) 
  OKRs - จํานวนนวัตกรรม/จํานวนผลงานวิจัยท่ีอยูใน TRL 4-7 (ผลงาน) 
  OKRs - จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรท่ียื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
  OKRs - จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรท่ียื่นจดตางประเทศ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
  OKRs - จํานวนการใหบริการ IP ตอป (สิทธิบัตร) หรือ จํานวน Spin off/Startup ตอป (ธุรกิจ) หรือผลงานท่ีเทียบเทา TRL 
8-9 (ผลงาน) 
 กลยุทธท่ี 5 แสวงหาคูความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนทุนในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.3 จํานวนโครงการวิจัยท่ีกลุมวิจัย/หนวยวิจัยมีการบูรณาการตางสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวจิัยเชิงบูรณาการ โดยมุงเนนการวิจัยดาน (1) ผูสูงอายุ, (2) โรคติดเชื้อดือ้ยา, (3) โรคไมติดตอ (NCD), (4) มะเร็ง และการวิจัยใหม
ที่มีศักยภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.4 จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับสถาบันในตางประเทศ 
 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.1 จํานวนบทความวิชาการท่ีเผยแพรในฐานขอมูลสากล (เชน 
SCOPUS, SJR, ISI) และจํานวนคร้ังการอางอิงผลงานวชิาการใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation) ตออาจารยประจํา 
 OKRs - จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Scopus (ผลงาน) 
 OKRs - รอยละของจํานวนผลงาน Scopus Q1 ตอจํานวนผลงาน

ตีพิมพทั้งหมดในฐานขอมูล Scopus 

คาเปาหมาย 2565 :  
จํานวนบทความวิชาการฯ 1.35 เรื่องตออาจารยประจํา 
จํานวนคร้ังการอางอิงมากกวาหรือเทากับ 78 ครั้งตออาจารยประจํา 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 
 OKRs - จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Scopus (ผลงาน) 
เปาหมาย 130 ผลงาน 
 OKRs - รอยละของจํานวนผลงาน Scopus Q1 ตอจํานวนผลงาน
ตีพิมพทั้งหมดในฐานขอมูล Scopus เปาหมายรอยละ 40 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S3.1-01 จัดสรรเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมคาธรรมเนียม

การตีพิมพ (page charge) บทความทาง
วิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(Q1) 

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  1,200,000  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชยีง-
ใหม เรื่อง เงิน
สนับสนุนเพิ่มเติม
คาธรรมเนียมการ
ตีพิมพ (page 
charge) บทความ
ทางวิชาการใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ
(Q1) สําหรับคณะ
เทคนิคการแพทย 
คุณวาสนา 

AMS-S3.1-02 จัดสรรเงินรางวัลพิเศษการตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ (Q1) 

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  300,000  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชยีง-
ใหม เรื่อง เงิน
รางวัลพิเศษการ
ตีพิมพผลงานทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ (Q1) 
สําหรับคณะเทคนิค
การแพทย 
คุณวาสนา 

AMS-S3.1-03 โครงการสนับสนุนการตรวจพิจารณาภาษา
เพื่อการตีพิมพในวารสารนานาชาต ิ

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  60,000  เร่ืองละไมเกิน 
3,000 บาท 
คุณวาสนา 

AMS-S3.1-04 โครงการสงเสริมศักยภาพและคุณภาพ
งานวิจัย (รางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารที่มี Impact Factor สูงสุดแยกตาม
สาขาวิชา, การถูกนําไปใชอางอิงสูงสุด* 
และผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลประจําป, 
รางวัลนวัตกรรมที่สามารถตอยอดในเชิง
พาณิชย) 

สวนกลาง 29 ธ.ค.65 
 

 45,000  *นับเฉพาะ paper 
ที่ตีพิมพภายใน 5 ป
ยอนหลัง 
คุณวาสนา 

AMS-S3.1-05 โครงการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวจิัย 
NECAST (ป 2565) 

สวนกลาง ก.ค. 65  55,000 
 
 คุณสุภาณ ี

MT-S3.1-01 โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทาง 
วิชาการในวารสารนานาชาติ (Page 
Charge) – เฉพาะ Q1 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  25,000  เร่ืองละ 2,500 บาท 
รศ.ดร.สาวิตรี 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.1 จํานวนบทความวิชาการท่ีเผยแพรในฐานขอมูลสากล (เชน 
SCOPUS, SJR, ISI) และจํานวนคร้ังการอางอิงผลงานวชิาการใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation) ตออาจารยประจํา 
 OKRs - จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Scopus (ผลงาน) 
 OKRs - รอยละของจํานวนผลงาน Scopus Q1 ตอจํานวนผลงาน

ตีพิมพทั้งหมดในฐานขอมูล Scopus 

คาเปาหมาย 2565 :  
จํานวนบทความวิชาการฯ 1.35 เรื่องตออาจารยประจํา 
จํานวนคร้ังการอางอิงมากกวาหรือเทากับ 78 ครั้งตออาจารยประจํา 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 
 OKRs - จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Scopus (ผลงาน) 
เปาหมาย 130 ผลงาน 
 OKRs - รอยละของจํานวนผลงาน Scopus Q1 ตอจํานวนผลงาน
ตีพิมพทั้งหมดในฐานขอมูล Scopus เปาหมายรอยละ 40 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
MT-S3.1-02 โครงการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงาน

วิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยูใน Q1 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  100,000  รองรบัประกาศของ
คณะฯ เรื่อง
สนับสนุนการตีพิมพ 
Q1 (Q1 เรื่องละ 
10,000) 
รศ.ดร.สาวิตรี 

MT-S3.1-03 โครงการทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมจากทุนวจิัย 
งบประมาณเงินรายไดคณะ (ปละ 2 ทุนๆ 
ละ ไมเกิน 40,000) 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  80,000  รศ.ดร.ทรงยศ 

MT-S3.1-04 โครงการทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษา ป. 
โท สาขาเทคนิคการแพทย (3 ทุน ๆ ละ 
100,000) 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  600,000  3 ทุน x 100,000 
บาท x 2 ชั้นป 
รศ.ดร.สาวิตรี 

MT-S3.1-05  โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ป. 
โท แขนงวิชาจุลชีววิทยา ฯ  (1 ทุน ๆ ละ 
120,000) 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  120,000  ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ 

RT-S3.1-01 โครงการสนับสนุนการเตรียมตนฉบับเพือ่
การตีพิมพในวารสารนานาชาต ิ

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  60,000  รศ.ดร.สุชาติ(โก) 

RT-S3.1-02 โครงการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงาน
วิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยูใน Q1 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  100,000  รศ.ดร.สุชาติ(โก) 

OT-S3.1-01 อุดหนุนคาตอบแทนการตีพิมพ Q1 กิจกรรมบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  100,000  ผศ.ดร.ปยะวัฒน 
PT-S3.1-01 โครงการสนับสนุนรางวัลเพิ่มเติม

คาธรรมเนียมการตพีิมพบทความทาง
วิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ใน Q1 

กายภาพบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  37,500  7,500 บาทตอเรื่อง 
ผศ.ดร.มุจรินทร 

PT-S3.1-02 โครงการรางวัลพิเศษการตพีิมพผลงานทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติระดับ Q1 

กายภาพบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  37,500  7,500 บาทตอเรื่อง 
ผศ.ดร.มุจรินทร 

PT-S3.1-03 โครงการสนับสนุนการตรวจพิจารณาภาษา
เพื่อการตีพิมพในวารสารนานาชาต ิ

กายภาพบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  18,000  ผศ.ดร.มุจรินทร 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
 OKRs - จํานวนนวัตกรรม/จํานวนผลงานวิจัยที่อยูใน TRL 4-7 

(ผลงาน) 
 OKRs - จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร) 
 OKRs - จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดตางประเทศ 

(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
 OKRs - จํานวนการใหบริการ IP ตอป (สิทธิบัตร) หรือ จํานวน Spin 

off/Startup ตอป (ธุรกิจ) หรือผลงานท่ีเทียบเทา TRL 8-9 
(ผลงาน) 

คาเปาหมาย 2565 : มากกวาหรือเทากับ 3 ผลงาน 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 
 OKRs - จํานวนนวัตกรรม/จํานวนผลงานวิจัยที่อยูใน TRL 4-7 

(ผลงาน) เปาหมาย 11 ผลงาน 
 OKRs - จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร) 6 ผลงาน 
 OKRs - จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดตางประเทศ (สิทธิบัตร/

อนุสิทธบิัตร) 2 ผลงาน 
 OKRs - จํานวนการใหบริการ IP ตอป (สิทธิบัตร) หรือ จํานวน Spin 

off/Startup ตอป (ธุรกิจ) หรือผลงานท่ีเทียบเทา TRL 8-9 
(ผลงาน) 3 ผลงาน 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S1.1-03 โครงการสงเสริมการพัฒนาตนแบบ

ผลิตภัณฑนวัตกรรมเพื่อการพรอมใชงานใน
เชิงพาณิชย 

สวนกลาง ส.ค.65 
 

   กิจกรรมเดียวกับ
ตัวชี้วัด 1.1 

AMS-S1.1-04 โครงการสงเสริมความรวมมือกับ
ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/TLOUBI/STeP 
เพื่อพัฒนาและผลักดันขอเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรม การขึ้นทะเบียน อ.ย. และการตอ
ยอดสูเชิงพาณิชย 

สวนกลาง ก.ค.65 
 

   กิจกรรมเดียวกับ
ตัวชี้วัด 1.1 

AMS-S3.2-01 จัดสรรเงินรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนการ
บรรลุคาเปาหมายและผลสําเร็จตาม 
Objectives and Key Results: OKR 

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  200,000  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชยีง- 
ใหม เรื่อง เงิน
รางวลัการผลิต
ผลงานนวัตกรรม 
การจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร คณะ
เทคนิคการแพทย
คุณวาสนา 

AMS-S3.2-02 โครงการสนับสนุนการวิจัยท่ีเปนการสราง
นวัตกรรมเพื่อการตรวจประเมิน การตรวจ
วินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา ติดตามการ
รักษาโรค หรือการสงเสริมสุขภาพ  

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  100,000  DIY club 
คุณวาสนา 

AMS-S3.2-03 โครงการอบรมและเสวนาวิชาการ (KM) 
Writing Innovative Research Proposal 
ดานสุขภาพและผูสูงอายุที่มีการบูรณาการ
ขามสาขา 

สวนกลาง มิ.ย. 65  30,000  คุณวาสนา 

AMS-S3.2-04 โครงการสนับสนุนการดําเนินการสําหรบัยื่น
จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/PCT และการสง
มอบเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย (licensing) 

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  200,000  คุณวาสนา 

AMS-S3.2-05 ศนูยพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยทาง
ภูมิคุมกัน 

สวนกลาง ต.ค.64-ก.ย.65    ศ.ดร.วัชระ 
งบสนับสนุนจาก 
มช. 

MT-S3.2-01 โครงการสนับสนุนการดําเนนิงาน AMS 
CMU EQA Unit (หนวยประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะหสําหรับหองปฏิบัตกิาร
เทคนิคการแพทย) 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  100,000  รศ.ดร.สาวิตรี 

MT-S3.2-02 โครงการสนับสนุนการวิจัยมุงเปาโครงการ 
AMS CMU EQA Unit 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  100,000  2 ทุน ๆ ละ 50,000 
บาท 
รศ.ดร.ทรงยศ 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
 OKRs - จํานวนนวัตกรรม/จํานวนผลงานวิจัยที่อยูใน TRL 4-7 

(ผลงาน) 
 OKRs - จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร) 
 OKRs - จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดตางประเทศ 

(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
 OKRs - จํานวนการใหบริการ IP ตอป (สิทธิบัตร) หรือ จํานวน Spin 

off/Startup ตอป (ธุรกิจ) หรือผลงานท่ีเทียบเทา TRL 8-9 
(ผลงาน) 

คาเปาหมาย 2565 : มากกวาหรือเทากับ 3 ผลงาน 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 
 OKRs - จํานวนนวัตกรรม/จํานวนผลงานวิจัยที่อยูใน TRL 4-7 

(ผลงาน) เปาหมาย 11 ผลงาน 
 OKRs - จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร) 6 ผลงาน 
 OKRs - จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดตางประเทศ (สิทธิบัตร/

อนุสิทธบิัตร) 2 ผลงาน 
 OKRs - จํานวนการใหบริการ IP ตอป (สิทธิบัตร) หรือ จํานวน Spin 

off/Startup ตอป (ธุรกิจ) หรือผลงานท่ีเทียบเทา TRL 8-9 
(ผลงาน) 3 ผลงาน 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
RT-S3.2-01 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการยื่นขอจด

ขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  40,000  4 โครงการๆ ละ 

10,000 บาท 
คุณรัตติกาล 

RT-S3.2-02 สมนาคุณการผลิตนวัตกรรมเพ่ือการยื่นขอ
จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

รงัสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  20,000  4 โครงการๆ ละ 
5,000 บาท 
คุณรัตติกาล 

OT-S3.2-01 โครงการพัฒนาองคความรูของบุคลากร
ภาควิชา (AMPs) 

กิจกรรมบําบัด 
 

ต.ค.64-ก.ย.65  70,000  รศ.ดร.สุภาวดี 
ผศ.ดร.จิรนันท 

OT-S3.2-02 โครงการตอยอดงานวจิัยวิทยานิพนธ หรือ
ดุษฎีนิพนธ  ภาคนิพนธไปสูนวัตกรรมระดับ 
TRL 4-7 สําหรับอาจารย)  

กิจกรรมบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  20,000  ผศ.ดร.พีรยา 

PT-S3.2-01 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการยื่นขอจด
ขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
[โครงการแนวคิดนวัตกรรมจากกระบวนวิชา 
514262 หรือ นวัตกรรมอื่นๆ ภาควิชา
สนับสนุนงบประมาณ matching fund กับ
โครงการ DIY ของคณะ – ผานกระบวนวิชา 
514475 514477; outcome – ชิ้นงาน
นวัตกรรมตนแบบ] 

กายภาพบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  40,000  4 ผลงานๆ ละ 
10,000 บาท 
ผศ.ดร.มุจรินทร 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จํานวนโครงการวิจัยท่ีกลุมวิจัย/หนวยวิจัยมีการบูรณาการ
ตางสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยมุงเนนการวิจัยดาน (1) ผูสูงอาย,ุ (2) โรค
ติดเชื้อดื้อยา, (3) โรคไมติดตอ (NCD), (4) มะเร็ง และการวิจัยใหมท่ีมี
ศักยภาพ 

คาเปาหมาย 2565 : 8 โครงการ 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S1.1-02 โครงการเสริมศักยภาพของเครือขายกลุม

วิจัย/ศูนยวจิยั/หนวยวิจัยสําหรับบูรณาการ
ขามสาขา เพื่อขบัเคล่ือนพันธกิจดาน
งานวิจัย และการนําผลงานไปใชประโยชน 

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65    กิจกรรมเดียวกับ
ตัวชี้วัด 1.1 

AMS-S3.3-01 การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยแบบมุงเปา
โดยบูรณาการขามสาขา ดาน 
 (1) ผูสงูอาย ุ(2) โรคติดเช้ือดื้อยา 
 (3) โรคไมติดตอ (NCD) (4) มะเร็ง และการ
วิจัยใหมที่มีศักยภาพ 

สวนกลาง ต.ค. 64  800,000  โครงการละ 
100,000 บาท 
คุณวาสนา 

MT-S3.3-01 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุมวจิัย (กลุม
วิจัยมะเรง็ และกลุมวจิัยโรคติดเช้ือ) 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  30,000  กลุมวิจัยละ 15,000 
รศ.ดร.สาวิตรี 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จํานวนโครงการวิจัยท่ีกลุมวิจัย/หนวยวิจัยมีการบูรณาการ
ตางสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยมุงเนนการวิจัยดาน (1) ผูสูงอาย,ุ (2) โรค
ติดเชื้อดื้อยา, (3) โรคไมติดตอ (NCD), (4) มะเร็ง และการวิจัยใหมท่ีมี
ศักยภาพ 

คาเปาหมาย 2565 : 8 โครงการ 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
RT-S3.3-01 โครงการสงเสริมกลุมวิจัยเพื่อความเปนเลิศ รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  120,000  รศ.ดร.สุชาติ(โก) 
OT-S3.3-01 โครงการวิจัยมุงเปาในกลุมผูรับบรกิาร

ผูสูงอายุ Palliative care หรือผูพิการ
ประเภทตางๆ  

กิจกรรมบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65   
 

 100,000 
(สนับสนุนจากงบ
กลางของคณะฯ 
AMS 3.3-01) 
ผศ.ดร.พรเพ็ญ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.4 จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับสถาบันในตางประเทศ คาเปาหมาย 2565 : 4 โครงการ 

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

AMS-S2.12-04 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและ
การวิจยัระหวางสถาบัน และหนวยงาน
ตางประเทศ (MOU)  

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65    กิจกรรมเดียวกับ
ตัวชี้วัด 2.12 

AMS-S3.4-01 โครงการสนับสนุนการประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ/สถาบันใน
ตางประเทศ 

สวนกลาง ต.ค.64-ส.ค.65  20,000  โครงการละไมเกิน 
5,000 บาทเปน
คาอาหารวางการ
ประชุม เปนตน 
คุณวาสนา 

RT-S3.4-01 โครงการพัฒนาความรวมมอืกับ
สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรรังสี
การแพทยในตางประเทศ 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  100,000  รศ.ดร.สุชาติ(โก) 

RT-S3.4-02 โครงการความรวมมือมหาวิทยาลยัใน
อาเซยีน+3 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  200,000  ผศ.ดร.สุชาติ
(เกียรติ) 
รศ.ดร.สุชาติ(โก) 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) บริการวิชาการทีเ่กิดประโยชนแกสังคม 
 
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  
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแลสุขภาพชุมชนเปาหมาย 
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการรวมกับชุมชนเปาหมาย 
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษากับการใหบริการดแูลสุขภาพในชุมชนเปาหมาย  
 
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
  รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
   

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 จํานวนชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพ/ผูสูงอายุแบบองค
รวม *ตวัชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน 

คาเปาหมาย 2565 :  จํานวน 2 ชุมชน   
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S4.1-01 ประเมินความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบจาก  

 1. ผลการดาํเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ตาม ตัวชีว้ดั 4.2-4.4  
 2. ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนดขีึ้น  
(ตัวชี้วัดเพ่ิมในป 2564) 
 3. องคกรบริหารสวนทองถิ่นสามารถนําองค
ความรูดานสุขภาพ การดูแลผูสูงอายุท่ีไดรับ
จากคณะฯ ไปดูแล/สงเสริมสุขภาพประชาชน
ในชุมชนไปใชไดจริงอยางเปนรูปธรรม (ตัวชี้วัด
เพิ่มในป 2565) 
เกิดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูมีภาวะพึ่งพิง 
1. มีการกอตั้งศูนย 
2. มีการอบรม อสม.และ care giver 
3. มีการสํารวจผูมภีาวะพึ่งพิงในชุมชนเพ่ือมารับ

การบําบัดฟนฟูที่ศูนย 
4. ศูนยฯ สามารถดําเนินการใหบริการไดดวย
ตนเองโดยมีอาจารยของคณะฯ เปนที่ปรึกษา 

สวนกลาง ต.ค.64-ก.ย.65     
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ตัวชี้วัดท่ี 4.2 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแลสุขภาพชุมชน
เปาหมาย 

คาเปาหมาย 2565 : 8 โครงการ 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S4.2-01 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการดูแลสุขภาพ

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

งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ/ภาควิชา 

ต.ค.64-ส.ค.65  200,000  คณะฯ จัดสรรทุน
วิจัยเชิงพ้ืนที่จาํนวน 
50,000 บาท/
ภาควิชา และ
ภาควิชาฯ ใหการ
สนับสนุนทุนวิจัยเชิง
พื้นที่ จํานวนปละ 1 
โครงการ/ภาควิชา/
ตอป 
รวมเปนงบประมาณ
โครงการละ 
100,000 บาท 
ใชวงเงินงบประมาณ
ของฝายวจิัยฯ 
คุณวาสนา 

AMS-S4.2-02 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการดูแลสุขภาพ
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมายคือ อบต.ดอย
หลอ และอบต.แมกา จังหวัดเชียงใหม 
(สนับสนุนโครงการท่ีมีศกัยภาพ) 

งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ต.ค.64-ส.ค.65  400,000  โครงการ 
Challenge 
4 โครงการ ๆ ละไม
เกิน 100,000 บาท 
ใชวงเงินงบประมาณ
ของฝายวจิัยฯ 
คุณวาสนา 

MT-S4.2-01 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการดูแลสุขภาพ 
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมายคือ อบต.ดอย
หลอ และอบต.แมกา จังหวัดเชียงใหม 
(matching fund) 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  50,000  สนับสนุน 
matching กับ 
สวนกลางฯ 
รศ.ดร.สาวิตรี 

RT-S4.2-01 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการดูแลสุขภาพ
ชุมชนรวมกับชุมชนเปาหมาย 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  50,000  ผศ.ดร.สุชาติ
(เกียรติ) 

OT-S4.2-01 โครงการสนับสนุนการวิจัย Matching 
fund 

กิจกรรมบําบัด 
 

ต.ค.64-ก.ย.65  50,000 
 
 อ.ดร.อนุชาติ 

PT-S4.2-01 โครงการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ 
Matching fund 

กายภาพบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  50,000  อ.อารยา 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการรวมกับชุมชนเปาหมาย คาเปาหมาย 2565 : 4 โครงการ   

(Smart Brain/ Smart Heart/ Smart Character) 

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

AMS-S4.3-01 โครงการบริการวิชาการสุขภาพชุมชนทีต่อบ
โจทยปญหาของพื้นที่ชุมชนเปาหมายและ
ชุมชนที่มีความรวมมือ 

สวนกลาง  ต.ค.64-ก.ย.65  400,000  งบประมาณ
สนับสนุนโดย
ศูนยบริการฯ 
คุณกนกพร 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศึกษากับการใหบริการดูแลสุขภาพในชุมชนเปาหมาย 

คาเปาหมาย 2565 : 5 โครงการ/กิจกรรม 
(Smart Brain/ Smart Heart/ Smart Character) 
1 โครงการ/ภาควิชา/ป (ภาควิชาระบุช่ือโครงการ+กิจการนักศึกษา) 

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

MT-S2.16-02 โครงการเทคนิคการแพทยชุมชน (510408) เทคนิคการแพทย ม.ค.-เม.ย.65    กิจกรรมเดียวกับ 
ตัวชี้วัด 2.16 
ผศ.ดร.ณัฐจีรา 
 

AMS-S4.4-01 กิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาและบําเพ็ญ
ประโยชน 

สวนกลาง ต.ค.64, 
เม.ย.65 

 30,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
และ งบ บนศ. 
คุณญาณวิทยา 

RT-S4.4-01 โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา (515493-การวัดรังสีใน
สิ่งแวดลอม) 

รังสีเทคนิค ก.ค.-ส.ค.65  20,000  ผศ.ดร.สุชาติ 
(เกียรติ) 

OT-S4.4-01 โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศกึษา (513451) 

กิจกรรมบําบัด ก.ค.-ส.ค.65  20,000  ผูประสานงาน 
513451 
ผศ.ดร.จิรนันท 

PT-S4.4-01 โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา (กระบวนวิชา
กายภาพบําบัดในชุมชน 514358) 

กายภาพบําบัด ต.ค.64-เม.ย.65  60,000  อ.อารยา 

PT-S4.4-02 โครงการกายภาพบําบัดสัมผสัชุมชน กายภาพบําบัด ต.ค.64-เม.ย.65  30,000  อ.อารยา 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตรระดับคณะ: มุงเนนการแสวงหารายไดดวยตนเองอยางยั่งยืน 
เปาประสงคของคณะ: อัตราสวนรายไดรวมตอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมรายไดจากการจัดการศึกษาที่หลากหลายและผูเรียนกลุมใหม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 รายไดสุทธิจากการฝกอบรมรูปแบบตางๆ 
 กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมรายไดจากการบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพ ทั้งดานวิชาการและวชิาชีพ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการที่เพ่ิมขึ้น (ศูนยบริการฯ) 
  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
  ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก 
 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 รายไดสุทธิจากการฝกอบรมรูปแบบตางๆ คาเปาหมาย 2565 : ไมนอยกวา 500,000 บาท 
**นับภาพรวม /ผลักดันใหภาควิชาละ 125,000 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S5.1-01 โครงการอบรมตามความตองการของ 

นักวิชาชพี (Tailor made) 
สวนกลาง ต.ค.64-ก.ย.65    เก็บคาลงทะเบียน 

รศ.ดร.รัชดา 
MT-S5.1-01 โครงการอบรมฟนฟูความรูทางคลินิก 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย 
เทคนิคการแพทย พ.ค. 65    เก็บคาลงทะเบียน

ผศ.ดร.รุจิเรข 
 

MT-S5.1-02 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเคมีคลินิก
เรื่อง Usefulness of tumor markers; 
rational, clinical applications and 
pitfalls 

เทคนิคการแพทย ก.พ. 65    เก็บคาลงทะเบียน
ผศ.ดร.ขนิษฐา 
 

MT-S5.1-03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจ
ปสสาวะและสารน้ําในชองตาง ๆ ในรางกาย 

เทคนิคการแพทย พ.ค 65    เก็บคาลงทะเบียน
ผศ.ดร.ณัฐจีรา 
 

MT-S5.1-04 โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง 
Thalassemia แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร
คลินิก 

เทคนิคการแพทย พ.ค-มิย 65    เก็บคาลงทะเบียน
ผศ.ดร.ณัฐจีรา 
 

MT-S5.1-05 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต ครั้งที่ 12 
เรื่อง กรณีศึกษาในงานบริการโลหิตและการ
เลือกสวนประกอบของเลอืดที่เหมาะสม 

เทคนิคการแพทย 7-8 ก.พ. 65    เก็บคาลงทะเบียน
ผศ.ดร.พูนทรัพย  
 

MT-S5.1-06 หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 
16 หนวยกิต สาขาโลหิตวิทยาดานสัณฐาน
วิทยาเซลลเม็ดเลือด 

เทคนิคการแพทย ส.ค.64-พ.ย. 64    เก็บคาลงทะเบียน 
ผศ. มงคล 
(แขนงวิชาจุล
ทรรศนศาสตร
คลินิก) 

MT-S5.1-07 หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 
16 หนวยกิต สาขาวิทยาศาสตรการบริการ
โลหิต 

เทคนิคการแพทย ส.ค.64-พ.ย. 64    เก็บคาลงทะเบียน 
รศ.ดร.ปรียานาถ 
(แขนงวิชา
วิทยาศาสตรการ
บริการโลหิต) 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.1 รายไดสุทธิจากการฝกอบรมรูปแบบตางๆ คาเปาหมาย 2565 : ไมนอยกวา 500,000 บาท 
**นับภาพรวม /ผลักดันใหภาควิชาละ 125,000 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
MT-S5.1-08 หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 

16 หนวยกิต สาขาจีโนมกิสและการแพทย
แมนยํา 

เทคนิคการแพทย ส.ค.64-พ.ย. 64    เก็บคาลงทะเบียน 
ผศ.ดร.สุวิทย 
(ภาควิชาเทคนิค
การแพทย) 

RT-S5.1-01 โครงการจัดอบรมสําหรับโรงพยาบาลชุมชน รังสีเทคนิค ต.ค.64-ม.ค.65    เก็บคาลงทะเบียน 
ผศ.ดร.สุชาติ
(เกียรต)ิ 

OT-S5.1-01 งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทาง
กิจกรรมบําบัด 

กิจกรรมบําบัด เม.ย.-พ.ค.65    เก็บคาลงทะเบียน 
กรรมการบริการ
วิชาการภาควิชาฯ 

OT-S5.1-02 โครงการประชาสัมพันธและแสวงหานัก
วิชาชีพกิจกรรมบําบัดจากประเทศท่ี
ภาควิชามีเครือขาย เชน กลุมประเทศ
อาเซยีน ญี่ปุน ไตหวัน และยโุรป มารับการ
อบรมหรือดูงานที่ภาควิชาฯ  
(จัดรวมกับคณะ) 

กิจกรรมบําบัด 
 

ต.ค.64-ก.ย.65   
 

 ผศ.ดร.สรินยา 
รศ.ดร.สุจิตรพร 
 

PT-S5.1-01 New Age in Neurological Physical 
Therapy 

กายภาพบําบัด 11-12 ต.ค.64    เก็บคาลงทะเบียน 
รศ.ดร.สมรรถชัย 

 
ตัวชี้วัดท่ี 5.2 รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน (ศูนย
บริการฯ) 

คาเปาหมาย 2565 : 10% (ปรับลดจากเปาหมายเดิมในแผนระยะยาวที่
กําหนดไว 14%) 
(KPI Owner: ผอ.ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
 อางอิงแผนปฏิบัติการศูนยบริการฯ ศูนยบริการฯ     คุณพรชนก 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
 
ยุทธศาสตรระดับคณะ: พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว โปรงใส ทันตอการเปลี่ยนแปลงบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร มีการ
บริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงาน และมุงเนนการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรทุกระดับ 
เปาประสงคของคณะ:  
 1. มีการบริหารจัดการรูปแบบใหมท่ีใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 2. เปน Digital Faculty 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคณะเทคนิคการแพทยสูความเปนเลิศ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการอบรมเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEX) และ TQC 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน (สํานักงานคณะ) ที่ไดเพ่ิมพูนความรูดานการใชภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.3 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการต้ังแตรองศาสตราจารยข้ึนไป 
 กลยุทธท่ี 2 การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสนับสนุนการดําเนินการในคณะเทคนิคการแพทย 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 รอยละของผูรับบริการท่ีใช digital platform ของศูนยบริการฯ [เปาหมาย 20%] 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.5 จํานวน work process ทีม่ีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหาร 
  รองคณบดีฝายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  
  ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก 
 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 รอยละของบุคลากรที่เขารับการอบรมเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEX) และ TQC 
 

คาเปาหมาย 2565 : 50% 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการท่ีเปนเลิศ) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S6.1-01 อบรมเกณฑคณุภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEX) และ TQC : 
Overview โดย รศ.อุษณีย คําประกอบ 

สวนกลาง ต.ค.64-ก.ย.65    คุณนพพร 

 
ตัวชี้วัดท่ี 6.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน (สํานักงานคณะ-เฉพาะ
ตําแหนงท่ีมีวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ที่ไดเพ่ิมพูนความรูดานการใช
ภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได 

คาเปาหมาย 2565 : 80% ของผูเขารวมโครงการ 
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ มากกวาหรือเทากับ 70 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายบริหาร) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S6.2-01 โครงการอบรม “Conversation for daily 

communication” 
สนง. เลขาคณะฯ ต.ค.64-ส.ค.65  40,000  คุณชมภูนุท 

 
ตวัชี้วัดท่ี 6.3 รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรอง
ศาสตราจารยข้ึนไป 

คาเปาหมาย 2565 : ผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ รศ. ขึ้นไปมากกวา
หรือเทากับรอยละ 25 
(KPI Owner: รองคณบดีฝายบริหาร) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S6.3-01 โครงการใหความรูกฏระเบยีบการขอ

ตําแหนงทางวิชาการสัญจรใปยังภาควิชาฯ 
สวนกลาง เม.ย.–มิ.ย. 65  20,000  คุณรุงทิวา 

AMS-S6.3-02 โครงการสนับสนุนการจัดทําหนังสือและ
ตําราผานสํานักพิมพ 

สวนกลาง ต.ค.64-ก.ย.65  100,000  คุณนทิตา 
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ตัวชี้วัดท่ี 6.4 รอยละของผูรับบริการท่ีใช digital platform ของ
ศูนยบริการฯ 

คาเปาหมาย 2565 : 20% 
(KPI Owner: ผอ.ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก) 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
CSC-S6.4-01 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ีอสาร เพื่อการบริหารและบริการ 
ศูนยบริการฯ     คุณพรชนก 

 
ตัวชี้วัดท่ี 6.5 จํานวน work process ที่มีการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน 

คาเปาหมาย 2565 : 30 กระบวนการ (หนวยงานละ 6 กระบวนงาน) 
(KPI Owner: เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย 

รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-S6.5-01 โครงการปรับปรุงระบบงานและ Work 

Process  
สํานักงานคณะ ต.ค.64-ก.ย.65    เลขานุการคณะ 
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แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Plan)  
รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ

AMS-R01 ผูบริหารคณะฯ พบผูปกครองนักศึกษาใหม 
ปการศึกษา 2565 

งานบริการ
การศกึษา 

มิ.ย. 65  90,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ 
คุณนันทนา 

AMS-R02 โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนกัศึกษา ชั้น
ปที่ 1 - 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 

งานบริการ
การศกึษา 

พ.ย.64-ก.พ. 65  60,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ 
(ภาคเรียนที่ 
2/2563 : อาหาร 
<= 80.-หัว) 
คุณนิดา 

AMS-R03 โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนกัศึกษา ชั้น
ปที่ 1 - 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 

งานบริการ
การศกึษา 

ก.ค.-ก.ย. 65  60,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ 
(ภาคเรียนที่ 
1/2565 : อาหาร 
<= 80.-หัว) 
คุณนิดา 

AMS-R04 กิจกรรม Open House แนะนําหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี   

งานบริการ
การศกึษา 

พ.ย. 64  20,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ 
คุณจิรภัทร 

AMS-R05 โครงการสอนเสริมวิชาการสําหรับนักศกึษา 
(สาขาละ 20,000 บาท ตอป 

งานบริการ
การศกึษา 

ต.ค. 64-ก.ย. 65  80,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ 
คุณจิรภัทร 

AMS-R06 กิจกรรมฝกซอมและแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต 

งานบริการ
การศกึษา 

ม.ค. 65  90,000  งบกลางของคณะ 
คุณศิริลักษณ 

AMS-R07 จัดทําคูมือแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ใหมรหัส 65 

งานบริการ
การศกึษา 

พ.ค. 65  30,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ 
คุณชยพล 

AMS-R08 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธคณะและ
หลักสูตร 

งานบริการ
การศกึษา 

พ.ค. 65  30,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ 
คุณชยพล 

AMS-R09 โครงการประชุมอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา
ใหม 

งานบริการ
การศกึษา 

พ.ค. 65  5,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ 
คุณสรอยเพชร 

AMS-R10 สนับสนุนกิจกรรม APAHL (มช. เปน
เจาภาพป 2565) 

งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

มิ.ย. 65  200,000  งบพัฒนานักศึกษา
สวนยุทธศาสตร 
คุณวาสนา 

AMS-R11 โครงการศึกษาดูงานและฝกอบรมทักษะที่
จําเปนในการพัฒนาระบบงานบริการ
การศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

งานบริการ
การศกึษา 

ก.ย. 65  30,000  งบพัฒนาบุคลากร 
คุณนทิตา 

AMS-R12 โครงการจัดการมาตรฐานความปลอดภยั
ทางชีวภาพ และการอบรมดานความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

วิจัยฯ สค 65  55,000  คุณวาสนา 

AMS-R13 โครงการการปองกันการติดเช้ือเน่ืองจาก
การปฏิบัติงานสาํหรับนักศึกษาช้ันปที ่2 ทกุ
สาขาวิชา 

วิจัยฯ มิ.ย 65  25,600  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
คุณวาสนา 
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รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-R14 โครงการคัดกรองความเสี่ยงสัมผัสเชื้อวัณ

โรคสําหรับนักศึกษา ชั้นปที่ 3 ทุกสาขาวิชา 
วิจัยฯ มิ.ย 65  20,800  งบพัฒนานักศึกษา

ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
คุณวาสนา 

AMS-R15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
และพบปะอาจารยที่ปรกึษา 

งานบริการ
การศกึษา 

มิ.ย. 65  10,000  งบพัฒนานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
คุณศุภกิจ 

AMS-R16 โครงการสัมมนาหลักสูตร Double Degree 
รวมกับคณะแพทยศาสตร มช. และ 
Kumamoto University, Japan 

งานบริการ
การศกึษา 

มิ.ย.-ก.ค.65  30,000  งบพัฒนานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รศ.สายนท ี

AMS-R17 พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย 
ปการศึกษา 2564 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

พ.ย.64  5,000  คุณธนภรณ 

AMS-R18 โครงการฉีดวัคซีน HB สําหรบันักศึกษาปท่ี 
1 ปการศกึษา 2564 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ม.ค.65  238,000  ผศ.ดร.เพื่อนใจ 
คุณญาณวิทยา 

AMS-R19 มัชฌิมนิเทศ ปการศึกษา 2565 (ภาคเรียน
ที่ 1/2565) ( นักศึกษา รหัส 64111...) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

มิ.ย.-ก.ค.65  40,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R20 ทําบุญ และพัฒนาหอพักนักศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทย ป 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ม.ค.65  50,000  คุณวรรณภา 

AMS-R21 ปจฉิมนิเทศ และจบการศึกษาอําลาสถาบัน 
ปการศึกษา 2564 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

มี.ค.65  200,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R22 สัมมนาและสงมอบงานสโมสรนักศึกษา 
2564-2565 และเชิดชูเกียรติฯ ผูนํา นศ. 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

มี.ค.65  22,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R23 สัมมนาผูนําการทํากิจกรรมนักศึกษาป
การศกึษา 2565 (นอกสถานที่) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

พ.ค.65  200,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R24 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะฯ ปการศึกษา 
2565 (ภาคเรยีนมที่ 1/2565) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.ค.65  55,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R25 ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษาคณะฯ ป
การศกึษา 2565 (ภาคเรียนมท่ี 1/2565) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.ค.65  5,000  คุณวรรณภา 

AMS-R26 ไหวครคูณะเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 
2565 (ภาคเรยีนมที่ 1/2565) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.ค.65  25,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R27 โลกใหมในร้ัวสนีาเงิน ปการศึกษา 2565 
(กรณีจัดนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

มิ.ย.65  223,240  คุณญาณวิทยา 

AMS-R28 นักศึกษาปท่ี 1 ดูงานเก่ียวกับวิชาชพี  RT หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

พ.ย.64  10,000  คุณธนภรณ 

AMS-R29 นักศึกษาปท่ี 1 ดูงานเก่ียวกับวิชาชพี  OT หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

พ.ย.64  10,000  คุณธนภรณ/ 
ผูประสานงาน 
513116 

AMS-R30 โครงการที่จัดโดยภาควิชา หรือนักศึกษา 
PT เพื่อคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษา 
**โครงการของภาควิชา MT,RT,OT อยูใน
ตัวชี้วัด 2.16** 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.64-ก.ย.65  40,000  คุณรุงทิวา 

AMS-R31 โครงการ "การดูแลกระดูกสันหลังคด" ป
การศกึษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.64-ก.ย.65  25,000  อ.หทัยชนก 

AMS-R32 โครงการ "ดูแลสุขภาพดี ชีวแีจมใส ป
การศกึษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.พ.65  30,000  อ.ดร.สุรัชณีย 
คุณรุงทิวา 

AMS-R33 สนับสนุนโครงการการใหคําปรึกษากอน
และหลังการตรวจการติดเช่ือ HIV นศ. ชั้น
ปที่ 4 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ส.ค.65  14,400  คุณวาสนา 
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รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-R34 สนับสนุนคายเคร่ืองนุงหม 2564 หนวยพัฒนา

คุณภาพ นศ. 
ธ.ค.64  10,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R35 สนับสนุนคายอาสาพัฒนา 2564 (จัดป 
พ.ศ. 2565) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

มี.ค.65  20,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R36 สนับสนุนคาอาหารและอาหารวาง "รับนอง
ขึ้นดอย 2565-สําหรับบุคลากรและศิษยเกา
ที่เขารวมฯ" 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.ค.65  8,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R37 สนับสนุนกิจกรรมรับขวัญขันโตกป
การศกึษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.ย.65  24,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R38 สนับสนุนเขาประชุมการจัดงานกีฬาสหเวช
ศาสตร-เทคนิคการแพทยสัมพันธ ครั้งท่ี 25 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.-ธ.ค.64  3,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R39 สนับสนุนการเดินทางเขารวมกีฬาสหเวช
ศาสตร-เทคนิคการแพทยสัมพันธ ครั้งท่ี 25 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

มี.ค.65  100,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R40 สนับสนุนกีฬากายภาพบําบัดสัมพนัธ ครั้งท่ี 
29 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.พ.65  20,000  ผศ.ดร.อุบล 
คุณรุงทิวา 
คุณญาณวิทยา 

AMS-R41 สนับสนุนโครงการ "กิจกรรมบําบัดสัมพันธ" 
(มช. - มหิดล) ครั้งท่ี 6 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.พ.65  20,000  อ.หทัยชนก 
คุณเกวลิน 
คุณญาณวิทยา 

AMS-R42 สนับสนุนโครงการสมัพันธระหวางสถาบัน
ตางๆ สาขารังสีเทคนิค 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ม.ค.65  20,000  อ.ดร.สุรัชณีย 
อ.ดร.ศิริประภา(ส) 
คุณญาณวิทยา 

AMS-R43 ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลน ป
การศกึษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.ย.65  320,000  คุณธนภรณ 

AMS-R44 ทุนกรณีสถานการณพิเศษจากภยัพิบัติและ
สาธารณภยั และอ่ืนๆ 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.64-ก.ย.65  150,000  คุณธนภรณ 

AMS-R45 ทุนทํางาน หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.64-ก.ย.65  160,000  คุณธนภรณ 

AMS-R46 ทุนฝกงานนอกสถานท่ีป 4 (ใชยอด
นักศึกษาฝกงานแลวหารเฉลี่ย) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ม.ค.-ก.ย.65  400,000  คุณธนภรณ 

AMS-R47 ทุนฝกงานนอกสถานท่ีป 3 (ใชยอด
นักศึกษาฝกงานแลวหารเฉลี่ย) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ม.ค.-ก.ย.65  160,000  คุณธนภรณ 

AMS-R48 เปดโลกทัศนผูนํานักศึกษา ปการศึกษา 
2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

เม.ย.65    ผศ.ดร.เพื่อนใจ 
คุณญาณวิทยา 

AMS-R49 สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ "PREM" 
(ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหา
สุขภาพจิต) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.64-ก.ย.65  40,000  คุณพิมลพรรณ 

AMS-R50 สนับสนุนอาหารวางพิธีเปด-ปด ประชุม
เชียร ปการศึกษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.ค.-ส.ค.65  20,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R51 สนับสนุนประชุมเชียร (คาตอบแทน พขร. 
และอาจารยกํากับการประชุมเชียร) ป
การศกึษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.ค.-ส.ค.65  25,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R52 สนับสนุนโครงการ "อําลานักศึกษาชั้นปที่ 
4" ภาคเรียนที่ 2/2564 (Byenior) 

หนวยพัฒนา
คณุภาพ นศ. 

ก.พ.65  12,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R53 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่ “คายเปด
บานสีนาเงนิ” ครั้งท่ี 8 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

มี.ค.65  3,680  คุณญาณวิทยา 

AMS-R54 สนับสนุนคาอาหารวาง โครงการ “เรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม” ภาคเรยีนท่ี 2/2564 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ก.พ.65  8,000  คุณญาณวิทยา 
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รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
AMS-R55 สนับสนุนคาใชจายโครงการ "พานองเพลิน

กาวเดินตามฝน" ปการศกึษา 2565 
หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

มิ.ย.65  8,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R56 สนับสนุนจัดซื้อกลองชานออยสําหรับ
สโมสรนักศึกษา ปการศกึษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ม.ิย.65  15,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R57 สนับสนุนจัดซื้อกลองชานออยสําหรับ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ป
การศกึษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

มิ.ย.65  5,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R58 สนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณชมรม
พื้นบานลานนา ปการศึกษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.64-มี.ค.65  8,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R59 สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณชมรมดนตรีสากล ป
การศกึษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.64-มี.ค.65  8,000  คุณญาณวิทยา 

AMS-R60 สนับสนุนเงินสําหรับการประกวดฑูต
กิจกรรม ปการศึกษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.64-มี.ค.65  8,000  ผศ.ดร.เพื่อนใจ 
คุณญาณวิทยา 

AMS-R61 สนับสนุนเงินสําหรับการการทํากิจกรรม
ของชมรมตางๆ ปการศึกษา 2565 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.64-มี.ค.65  80,000  ผศ.ดร.เพื่อนใจ 
คุณญาณวิทยา 

AMS-R62 สนับสนุนเงินสําหรับการการทํากิจกรรม
กรณีอื่น ๆ (พิจารณาเปนคร้ังๆ) 

หนวยพัฒนา
คุณภาพ นศ. 

ต.ค.64-มี.ค.65  97,600  ผศ.ดร.เพื่อนใจ 
คุณญาณวิทยา 

AMS-R63 กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและความสุขแก
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย 

สวนกลาง  ต.ค.64-ก.ย.65  200,000  ผศ.ดร.ศิรพิันธุ 

MT-R01 โครงการ New Technology for All เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  20,000  รศ.ดร.ปรียานาถ 
MT-R02 โครงการ KM-Lunch seminar เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ส.ค.65  20,000  ผศ.ดร.ปยะวรรณ 
MT-R03 CMU Young Blood 

 
เทคนิคการแพทย มิย 65  20,000  งบพัฒนานักศึกษา

ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
ใหภาควิชา 60,000 

MT-R04 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแกบุคลากร
ภาควิชาเทคนิคการแพทย 

เทคนิคการแพทย เม.ย.-มิ.ย.65  50,000  รศ.ดร.สาวิตรี 

MT-R05 ทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ภายในประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา 
(5 ทุนๆละ 5,000) 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  25,000  รศ.ดร.สาวิตรี 

MT-R06 ทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ภายในประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา (3 
ทุนๆ ละ 3,000) แขนงจุลชีววิทยา 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  9,000  ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ 
 

MT-R07 MT Best All Around เทคนิคการแพทย ส.ค. 65  15,000  อ.ดร.สิงหคํา 
MT-R08 งานเกษียณวรานุสรณ  เทคนิคการแพทย ก.ย.65  45,000  อ.ดร.สิงหคํา 
MT-R09 งานรําลึกพระคุณครู (ของท่ีระลึก) เทคนิคการแพทย เม.ย.65  20,000  (จัดรวมคณะฯ) 

อ.ดร.สิงหคํา 
MT-R10 งานวันเทคนิคการแพทยไทย เทคนิคการแพทย มิ.ย.65  10,000  รศ.ดร.สาวิตรี 
MT-R11 โครงการสิ่งแวดลอมสดใส ปลอดภยัสุขภาพ

รวมกับวิทยาลยัโปลิเทคนิคลานนา 
เทคนิคการแพทย ก.ค.-ส.ค. 65  40,000  อ.ดร.สิงหคํา 

MT-R12 โครงการอบรมทักษะการใหคําปรึกษากอน
และหลังการตรวจการติดเช้ือเอชไอวีสําหรับ
นักศึกษาช้ันปที ่4 สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย 

เทคนิคการแพทย ส.ค. 65  18,000  งบพัฒนานักศึกษา
ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
ใหภาควิชา 60,000 
รศ.ดร.สาวิตรี 
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รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
MT-R13 เตรียมความพรอมสูวิชาชีพเทคนิค

การแพทย 
เทคนิคการแพทย พ.ย.64  20,000  งบพัฒนานักศึกษา

ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
ใหภาควิชา 60,000 
อ.ดร.สิงหคํา 

MT-R14 คาตอบแทน CI และ โครงการประชุม
วิชาการ CI หรือ นิเทศงาน (สลับกิจกรรม
รายป) 

เทคนิคการแพทย ม.ค.65  300,000  นิเทศงาน ปงบ 
2564 
รศ.ดร.สาวิตรี 

MT-R15 ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทาง
วิชาการในตางประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา 
(3 ทุนๆ ละ 15,000) 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  45,000  รศ.ดร.สาวิตรี 

MT-R16 ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทาง
วิชาการในตางประเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา 
(3 ทุนๆ ละ 5,,000) แขนงจุลชีววิทยา 

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  15,000  3 ทุน ๆ ละ 5,000 
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ 

MT-R17 โครงการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยเพื่อ
เตรียมความพรอมสูหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
แขนงวิชาจุลชีววิทยา ฯ  

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  120,000  2 ทุน ๆ ละ 60,000 
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ 

MT-R18 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรเีพื่อเขาสูหลักสูตร วทม. เทคนิค
การแพทย (นานาชาติ) 

เทคนิคการแพทย พ.ค. 65  10,000  รศ.ดร.ทรงยศ 

MT-R19 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร วทม.
เทคนิคการแพทย (นานาชาติ) 

เทคนิคการแพทย ก.พ.- มี.ค.65  50,000  ปชส.ในประเทศ 
รศ.ดร.ทรงยศ 

MT-R20 โครงการพัฒนานักศึกษาบัณฑิตเพื่อ
งานวิจัยภายในประเทศ  

เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65  50,000  แขนงวิชาฯ ละ 1 
ทุน และทุนละไม
เกิน 10,000 บาท
หัวหนาแขนง และ 
หัวหนาภาควิชา 

MT-R21 ประชาสัมพันธผานส่ือออนไลน เทคนิคการแพทย ต.ค.64-ก.ย.65    กรรมการบริหาร
หลักสูตร ป.โท 

RT-R01 โครงการภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยผูชวย
และนักวิชาชีพรังสีเทคนิค 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  60,000  หนภ.รังสีเทคนิค 

RT-R02 โครงการสัมมนาภาควิชารังสีเทคนิค รังสีเทคนิค พค.65  50,000  ผศ.ดร.ธาริกา 
RT-R03 โครงการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน

ใหบริการทางรังสี สําหรับนักศึกษาปท่ี 3 
และ 4 

รังสีเทคนิค สค.65-กย.65  600,000  หนภ.รังสีเทคนิค 

RT-R04 โครงการอาจารยชวยสอน (TA) และ
สงเสริมการผลิตอาจารยสาขาขาดแคลน 
(โครงการอาจารยชางเผือก) 

รงัสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  520,000  หนภ.รังสีเทคนิค 

RT-R05 โครงการประชุมสถาบันผูผลิตบัณฑิตสาขา
รังสีเทคนิค 

รังสีเทคนิค เมย.65  70,000  หนภ.รังสีเทคนิค 

RT-R06 โครงการ Lunch Seminar รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  15,000  รศ.ดร.เฉลิมชัย 
RT-R07 โครงการบุคลากรภาควชิารังสีเทคนิคสืบ

สานประเพณีปใหมเมือง 
รังสีเทคนิค เม.ย 65  10,000  อ.ดร.ศิริประภา(ส) 

RT-R08 โครงการทําบุญภาควิชารังสีเทคนิค รังสีเทคนิค เม.ย 65  10,000  ผศ.ดร.ธาริกา 
RT-R09 โครงการภาควิชารังสีเทคนิคแสดงความ

ขอบคุณตอคณาจารยอาวโุส 
รังสีเทคนิค สค.65  10,000  ผศ.ดร.ธาริกา 

RT-R10 โครงการรบัขวัญบัณฑิต รังสีเทคนิค ธค.64-กพ.65  10,000  ผศ.ดร.ธาริกา 
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รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
RT-R11 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชารังสี
เทคนิค 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  50,000  รศ.ดร.สุชาติ(โก) 

RT-R12 ศึกษาดูงานสําหรับนกัศึกษารงัสีเทคนิคช้ันป
ที่ 1 เทอม 1 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  5,000 
 

 อ.ดร.สมพงษ 

RT-R13 โครงการเพ่ิมทักษะทางคลินิกคณาจารย รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  200,000  หนภ. 
RT-R14 โครงการสนับสนุนการดูงาน เขารวมประชุม

วิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ิม
คุณวุฒ ิ

รงัสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  100,000  หนภ. 

RT-R15 โครงการ"มารยาททางสังคมและมารยาท
บนโตะอาหารแบบสากลสําหรับการเปน
นักรังสีเทคนิคมืออาชีพ" 

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  10,000  อ.ดร.สุรัชณีย 

RT-R16 โครงการผลติอาจารยรังสีเทคนิคเพ่ิม 
“บัณฑิตรังสีรักสถาบัน”  

รังสีเทคนิค ต.ค.64-ก.ย.65  400,000  หนภ.รังสีเทคนิค 

OT-R01 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อหา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ 

กิจกรรมบําบัด ต.ค.64-ก.ย.65  5,000  ผศ.ดร.จนัญญา 

OT-R02 นักศึกษาบัณฑิต (ป โท หรือ เอก) ของ
ภาควิชา OT  นาํเสนองานวิจยัในท่ีประชุม
วิชาการในตางประเทศเพ่ือเพิ่มพูนความรู
อยางนอย 2 คน (2x5000) 

กิจกรรมบําบัด 
 

ต.ค.64-ก.ย.65   10,000 (งบสวนกลางจาก
คณะฯ) 
ประธานหลกัสูตร
บัณฑิตของภาควิชา 
ผศ.ดร.จนัญญา 
ผศ.ดร.สรินยา 

OT-R03 โครงการสัมมนาประจําปของภาควิชา
กิจกรรมบําบัด 

กิจกรรมบําบัด พ.ค. – ก.ค. 64  50,000  หัวหนาภาควิชา 

OT-R04 โครงการจิตอาสา นักศึกษากิจกรรมบําบัด กิจกรรมบําบัด 
 

ต.ค.64-ก.ย.65   5,000 งบพัฒนานักศึกษา
ฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
อ.หทัยชนก 

OT-R05 โครงการ Big Cleaning  Day  กิจกรรมบําบัด พ.ค.- ก.ค. 64  5,000  คุณเกวลิน 
OT-R06 โครงการที่ดําเนินการเพื่ออนุรกัษประเพณ ี

ศิลปวัฒนธรรม เชน รดน้ําดําหวั   
กิจกรรมบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64  5,000  ผศ.ดร.เพื่อนใจ 

OT-R07 โครงการทําบุญภาควิชากิจกรรมบําบัด
ประจําป 

กิจกรรมบําบัด พ.ค.- ส.ค. 64  10,000  ผศ.ดร.เพื่อนใจ 

OT-R08 โครงการขอบคุณผูมีอุปการคุณตอภาควชิา
กิจกรรมบําบัด 

กิจกรรมบําบัด ต.ค.63-ก.ย.64  5,000  หัวหนาภาควิชา 

OT-R09 สนับสนุนโครงการ "กิจกรรมบําบัดสัมพันธ" 
(มช. - มหิดล)  

กิจกรรมบําบัด พ.ค. – ก.ย.64    *AMS-R46 
อ.หทัยชนก 

OT-R10 นักศึกษาปท่ี 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชพี  OT กิจกรรมบําบัด ต.ค. -พ.ย. 63    *AMS-R31 
PT-R01 โครงการสัมมนาภาควิชา ภาคเรียนท่ี 

1/2564 
กายภาพบําบัด ต.ค -พ.ย. 64   20,000  รศ.ดร.สมรรถชัย 

PT-R02 โครงการสัมมนาภาควิชา ภาคเรียนท่ี 
2/2564 

กายภาพบําบัด พ.ค.-มิ.ย. 65   50,000  รศ.ดร.สมรรถชัย 

PT-R03 โครงการงานวันสัปดาหกายภาพบําบัด
แหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2565 

กายภาพบําบัด ม.ค. 65   10,000  รศ.ดร.สมรรถชัย 

PT-R04 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและลานนา
เพื่อสานสัมพันธหนวยงาน และอาจารย
อาวุโส 

กายภาพบําบัด ต.ค 64 - กย. 65   15,000  รศ.ดร.สมรรถชัย 

PT-R05 โครงการทําบุญภาควิชา กายภาพบําบัด ต.ค 64 - กย. 65   7,000  คุณนิภาพร 
PT-R06 โครงการรบัขวัญบัณฑติรับปริญญา กายภาพบําบัด ต.ค 64 - กย. 65   8,000  คุณจิตภา 
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รหัส กิจกรรม หนวยงาน กําหนดจัด งบแผนดิน งบรายได งบอื่นๆ หมายเหต ุ
PT-R07 โครงการ big cleaning day กายภาพบําบัด ต.ค 64 - กย. 65   10,000  คุณพิมพ 
PT-R08 โครงการไหวครูกายภาพบําบัด กายภาพบําบัด ต.ค 64 - กย. 65   5,000  คุณขนิษฐา 
PT-R09 โครงการ Lunch seminar กายภาพบําบัด ต.ค 64 - กย. 65   30,000  คุณขนิษฐา 
PT-R10 โครงการ PhD lunch seminar กายภาพบําบัด ต.ค 64 - กย. 65   20,000  ผศ.ดร.ศิรนิันท 
PT-R11 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชา
กายภาพบําบัด 

กายภาพบําบัด ต.ค 64 - กย. 65  25,000  รศ.ดร.สมรรถชัย 
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สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
1. จํานวนโครงการ 
หนวยงาน ยุทธศาสตร 

1 
ยุทธศาสตร 

2 
ยุทธศาสตร 

3 
ยุทธศาสตร 

4 
ยุทธศาสตร 

5 
ยุทธศาสตร 

6 
รวมโครงการ

เชิงยุทธศาสตร 
โครงการ
ประจํา 

สวนกลาง 5 13 12 5 1 5 41 63 
เทคนิคการแพทย - 12 8 1 8 - 29 21 
รังสีเทคนิค - 11 7 2 1 - 21 16 
กิจกรรมบําบัด 1 10 4 2 2 - 19 8 
กายภาพบําบัด - 8 4 3 1 - 16 11 
ศูนยบริการฯ 3 - - - - 1 4 - 
รวม 9 54 35 13 13 6 130 119 

 
เปรียบเทียบขอมูลจํานวนแผนกิจกรรม ปงบประมาณ 2564-2565 
 

 

 
สัดสวนจํานวนแผนปฏิบัติการประจําป 2565 จําแนกตามยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 6 แผนปฏิบัติการประจํา

ยุทธศาสตรที่ 1
 9 
4%

ยุทธศาสตรท่ี 2
 54 
22%

ยุทธศาสตรท่ี 3
 35 
14%

ยุทธศาสตรท่ี 4
 13 
5%

ยุทธศาสตรที่ 5
 13 
5%

ยุทธศาสตรท่ี 6
 6 
2%

แผนปฏิบัติการประจํา
 119 
48%
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2. งบประมาณ 
หนวยงาน ยุทธศาสตร 1 ยุทธศาสตร 2 ยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร 6 รวมโครงการเชิง

ยุทธศาสตร 
โครงการ
ประจํา 

สวนกลาง  1,630,000  2,060,000  3,010,000  1,030,000  -    160,000  7,890,000  3,982,320 
เทคนิคการแพทย  -    370,000  1,155,000  50,000  -    -    1,575,000  902,000 
รังสีเทคนิค  -    515,000  640,000  70,000  -    -    1,225,000  2,120,000 
กิจกรรมบําบัด  10,000  295,000  190,000  70,000  -    -    565,000  95,000 
กายภาพบําบัด  -    65,000  133,000  140,000  -    -    338,000  200,000 
ศูนยบริการฯ  -    -    -    -    -    -    -    -   
รวม 1,640,000 3,305,000 5,128,000 1,360,000 - 160,000 11,593,000 7,299,320 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,892,320 
 
เปรียบเทียบขอมูลงบประมาณในแตละยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจํา ปงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 
 

 
สัดสวนงบประมาณแผนปฏิบัติการประจําป 2565 จําแนกตามยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 6 แผนปฏิบัติการประจํา

ยุทธศาสตรท่ี 1
 1,640,000 

9%

ยุทธศาสตรท่ี 2
 3,305,000 

17%

ยุทธศาสตรท่ี 3
 5,128,000 

27%

ยุทธศาสตรที่ 4
 1,360,000 

7%

ยุทธศาสตรท่ี 5
 -   

0%

ยุทธศาสตรที่ 6
 160,000 

1%

แผนปฏิบัติการประจํา
 7,299,320 

39%


