


AMS-CMU Vision
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ยุทธศาสตร์พันธกิจการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ :
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร  
มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน  
และมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ คุณธรรม  
จริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ

เป้าประสงค์ของคณะ

1. มีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (CMU 8.1)

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของผลการประเมินการบริหารตามแนวทาง EdPEx 
ที่อยู่ในระดับ band ไม่ต่ํากว่าระดับ 3

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละของผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง  
ระดับสูงที่เข้ารับการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ  
(EdPEX) และหรือการอบรมด้านการบริหาร

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (CMU 8.2)

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน (สํานักงานคณะ)  
ที่ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได้

ตัวชี้วัดที่ 6.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ 6.5 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Workforce engagement)  

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

ตัวชี้วัดที่ 6.6 ร้อยละของผู้รับบริการของศูนย์บริการฯ  
ที่รับการรายงานผลการตรวจผ่านระบบมือถือ

ยุทธศาสตร์พันธกิจการแสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน :
มุ่งเน้นการแสวงหารายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ของคณะ:  อัตราส่วนรายได้รวมต่อเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1: เพิ่มรายได้จากการจัดการศึกษาที่หลากหลายและลูกค้ากลุ่มใหม่ (CMU 7.1)

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของรายได้จากการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ  
ต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา

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

ยุทธศาสตร์พันธกิจการบริการวิชาการ :
การให้บริการสุขภาพและความรู้แก่ชุมชน  
โดยมุ่งที่การป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับชุมชน  
เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

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

ตัวชี้วัดการบรรลุตามวิสัยทัศน์
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพ/ผู้สูงอายุแบบองค์รวม

ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 นําองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ  
และการดูแลผู้สูงอายุไปสู่การใช้จริงทั้งในระดับชุมชน  
สังคมและประเทศ (CMU 6.2)

ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน/  
การพัฒนานักศึกษากับการให้บริการดูแลสุขภาพในชุมชนเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์พันธกิจการวิจัย : ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน  
และงานวิจัยประยุกต์ ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  
โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ

เป้าประสงค์ของคณะ:

1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากลกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาวิจัยที่มีศักยภาพ (CMU 5.1)

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

2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม

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

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  
ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหน้า

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างงานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้า (Frontier  
Research)(CMU 5.3)

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

ตัวชี้วัดที่ 3.4 จํานวนโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ

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

เป้าประสงค์ของคณะ:

1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะมีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน์ :  มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในระดับสากล

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํางานภายใน 8 เดือน และ 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.5 จํานวนบทเรียนออนไลน์สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย อย่างน้อย 4 บทเรียนในปี 2565

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

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

ตัวชี้วัดที่ 2.7 จํานวนโครงการฝึกอบรมตามความต้องการ (Tailor made)  
สําหรับนักวิชาชีพ นักศึกษาและผู้สนใจทุกช่วงวัย ทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 2.8 จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางที่ได้รับ
การรับรองจากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบ Credit Bank จาก Lifelong Education  
เพื่อต่อยอดเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.9 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่รองรับ  
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Credit Bank

2. บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (CMU SMART STUDENT)

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนกัศึกษา  
ให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CMU 4.2)

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

ตัวชี้วัดที่ 2.11 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีผลสอบ CMU e-Grad ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย (CMU 4.7)
ตัวชี้วัดที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาที่เดินทางไปฝึกทักษะและประสบการณ์ในสถาบันในต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 2.13 จํานวนผู้เชี่ยวจากต่างประเทศ หรือ Visiting Professor

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะการเป็นพลเมืองโลก  
(CMU4.6)

ตัวชี้วัดที่ 2.14 จํานวนกระบวนวิชาเอกที่มีการเรียนการสอนแบบ dual mode ทั้งแบบออนไลน์และปกติ

ตัวชี้วัดที่ 2.15 ร้อยละของกระบวนวิชาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรกวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียว

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมในรูปแบบสหสาขาวิชา  
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

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

กลยุทธ์ที่ 8 ผลักดันการแสวงหาทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจํานวนทุนภายนอกมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นสําหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและผลักดันให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
สามารถตอบสนองทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  
และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีในสังคม โดยเน้นจิตอาสา ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ (CMU 4.4)

ตัวชี้วัดที่ 2.18(1) ผลการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก CI

ตัวชี้วัดที่ 2.18(2) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

เป้าประสงค์ของคณะ: ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนผลงานวิจัย  
งานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้านสุขภาพหรือการดูแลผู้สูงอายุ  
ที่นําไปใช้ประโยชน์สําหรับชุมชน สังคม

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนงานบริการด้านการแพทย์แม่นยํา

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจําปีงบประมาณ 2563-2565

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

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

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

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

3 มีความโดดเดนเรื่องบัณฑิตมีความสามารถในการทําวจิัยเนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรกีําหนดใหนักศึกษาตองทํา
วิจัยดวยตนเองทุกกระบวนการ กอนจบการศึกษาคนละ 1 เรื่อง 

4 มีนักวิจัยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศที่ไดรบัความรวมมือระดับรัฐบาล ปฏิบัติงานประจาํอยูที่คณะฯ ทําใหมีการขอทุน
สนับสนนุงานวิจัยขนาดใหญจากตางประเทศ 

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

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

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

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

2 คณาจารยยังตองเขารับการฝกฝนทักษะหรือประสบการณทางคลินิก 
3 อาจารยขาดทักษะดานวิธีการสอนแบบใหม ทักษะการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
4 มีการจัดการหลักสูตรการเรยีนการสอนที่ยังไมเปนสากล  (อาจารยขาดทักษะการสอนเปนภาษาอังกฤษ และการ

สอดแทรกกิจกรรมการสอนดวยภาษาอังกฤษในกระบวนวชิา จาํนวนนักศึกษาที่มโีอกาสการฝกประสบการณใน
ตางประเทศมนีอย ยังไมมีกระบวนวิชาเอกที่สามารถเทียบโอนหนวยกิตกับสถาบันตางประเทศ) 

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

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

ในประเทศไทย/ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
2 สถานการณของประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหตองการใชบัณฑิตจากคณะ 
3 ตลาดแรงงานยงัมีความตองการใชบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และความผดิปกติของการสื่อความหมาย 

เปนจํานวนมาก 
4 การพัฒนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศ เปดโอกาสมีการจัดการเรยีนการสอนระบบทางไกล หรือผลิตแอพพลิเคชันเพ่ือการ

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

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

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

(30%) 
5. จํานวนบทเรยีนออนไลนสาํหรับผูเรียนทุกชวงวยั อยางนอย 4 บทเรียนในป 2565 

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

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

เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  จํานวนชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพ/ผูสูงอายุแบบองครวม (2 ชุมชน) ในป 
2565 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (เชิงรุก) นวัตกรรมดานอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ 
 
เปาประสงคของคณะ: ถายทอดองคความรูดานสุขภาพและ/หรือการดูแลผูสูงอายุ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธ ถายทอดองคความรูสูสังคม 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1  จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม/งานสรางสรรคดานสุขภาพหรือการดแูลผูสูงอายุ ที่นําไปใชประโยชนสําหรับชุมชน 
สังคม   
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2  จํานวนงานบริการดานการแพทยแมนยํา 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายในป พ.ศ. แผนปฏิบัติการ/โครงการกิจกรรมท่ีใชขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
2563 2564 2565 

ถายทอดองคความรู
ดานสุขภาพและ/หรือ
การดูแลผูสงูอายุ 

ถายทอดองคความรูสูสังคม ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรม/งานสรางสรรคดานสุขภาพ
หรือการดูแลผูสูงอายุ ที่นําไปใช
ประโยชนสําหรับชุมชน สังคม 

จํานวน 25 27 29 - โครงการเสริมศักยภาพของเครือขายกลุมวิจัย/ศูนยวิจัย/
หนวยวิจัยสําหรับบูรณาการขามสาขา เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจ
ดานงานวิจัยและการนําผลงานไปใชประโยชน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย 
รายการและเงื่อนไขการจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (เงิน
รางวัลพิเศษการตีพิมพผลงานทางวิชาการ การยื่นจดทรัพยสิน
ทางปญญา ผลงานวิจัยที่ไดรับการนําไปใชประโยชน ของคณะ
เทคนิคการแพทย) 
- โครงการสงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/
TLOUBI/STeP เพื่อพัฒนาและผลักดันขอเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรม การข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และการตอยอด
สูเชิงพาณิชย 
- โครงการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมพรอมใชงานในเชิง
พาณิชย 
- DIY Club 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  จํานวนงานบริการดาน
การแพทยแมนยํา 

บริการ 
(สะสม) 

4 5 6 2563 : HIV-drug resistant, Thalassemia-1, HLA, cancer 
gene 
 
2564 : Down syndrome screening 
 
2565 : New born screening (whole genome sequence) 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก 
 
ยุทธศาสตรระดับคณะ: บริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ทั้งดานวชิาการ และทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงและมีความเปนสากล สงเสริมให
นักศึกษามีทักษะที่จําเปนเพ่ือมูงสู CMU SMART STUDENT 
เปาประสงคของคณะ: 
 1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะมีคณุภาพสูงและเหมาะสมกับผูเรียนท่ีหลากหลาย 
 2. บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก (CMU SMART STUDENT) 
ตัวชีว้ัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน : มีความเปนเลิศดานวิชาชีพและมีความเปนสากล 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1  รอยละของนักศึกษาสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.2  ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.3  รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํางานภายใน 8 เดือน และ 1 ป 

ตัวชี้วดัที่ 2.4  รอยละนักศกึษาตางชาติท่ีเขาเรียนในหลกัสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวชี้วดัที่ 2.5  จํานวนกระบวนวิชาออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย อยางนอย 4 กระบวนวิชาในป 2565 
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 

 กลยุทธท่ี 1 ผลักดันการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ (CMU 4.1) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.6 จํานวนหลกัสูตรที่มุงเนน Outcome-based Education 
 กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมความหลากหลายของการจัดการศึกษา และขยายกลุมผูเรียนเพ่ือพัฒนาคณุภาพคนทุกชวงวัย (กลุมวัยเรียน วัยทํางาน 
ผูสูงอายุ และนักศึกษาเกา)(CMU 4.8) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.7 จํานวนโครงการฝกอบรมตามความตองการ (Tailor made) สําหรับนักวิชาชีพ นักศึกษาและผูสนใจทุกชวงวยั ทั้งในและ
ตางประเทศ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.8 จํานวนหลกัสูตรฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางที่ไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพ 
 กลยุทธท่ี 3 สรางระบบ Credit Bank จาก Lifelong Education เพ่ือตอยอดเปนนักศกึษาบัณฑิตศึกษา 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.9 จํานวนหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีรองรับ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Credit Bank 
 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ใหอยูในระดับท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธภิาพ (CMU 4.2) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.10 รอยละของบกระบวนวิชาเอกที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20   
 ตัวช้ีวัดที่ 2.11 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่มีผลสอบ CMU e-Grad ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป 
 กลยุทธท่ี 5 สงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัย (CMU 4.7) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาของชั้นปที่ 3 หรือ 4 ที่เดินทางไปฝกทักษะและประสบการณในสถาบันในตางประเทศ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.13 จํานวนผูเชี่ยวจากตางประเทศ หรือ Visiting Professor 
 กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมและพัฒนาอาจารยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสามารถตอบสนองทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 และทักษะการเปนพลเมืองโลก (CMU4.6) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.14 จํานวนกระบวนวิชาเอกทีส่อดแทรกการสอนออนไลนแทนการบรรยาย 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.15 รอยละของกระบวนวิชาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรกวิธกีารจัดการเรียนการสอนแบบใหมที่ไมใชการบรรยายอยางเดียว 
 กลยุทธท่ี 7 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมในรูปแบบสหสาขาวิชา ในการดูแลสุขภาพแบบองครวม 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.16 จํานวนกระบวนวิชา/กิจกรรม ที่มีการจัดการเรียนรูในรูปแบบสหสาขาวิชา (inter-professional educations) 
 กลยุทธท่ี 8 สงเสริมและผลักดันใหการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถตอบสนองทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
และสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดีในสังคม โดยเนนจิตอาสา ซื่อสัตยและรับผิดชอบ (CMU 4.4) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.17(1)  ผลการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาดานคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จาก CI 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.17(2)  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
  ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 
  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายในป พ.ศ. แผนปฏิบัติการ/โครงการกิจกรรมท่ีใชขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
2563 2564 2565 

มีความเปนเลิศดาน
วิชาชีพและมีความ
เปนสากล 

*ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของนักศึกษาสอบ
ผานใบประกอบวิชาชีพ 

รอยละ >90 >90 >90 โครงการเตรียมความพรอมการสอบฯ (ภาควิชา) 

ตัวชี้วัด 2.2 ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

>4.5 >4.5 >4.5  

ตัวชี้วัด 2.3  รอยละของบัณฑิตที่ได
งานทํางานภายใน 8 เดือน (>85) และ 
1 ป 

รอยละ >95 >95 >95  

ตัวชี้วัด 2.4 รอยละของนักศึกษา
ตางชาติที่เขาเรียนในหลักสูตร
นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 

รอยละ 30 35 40 1. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติ เชน จัดทําสื่อ
ออนไลน (หลักสูตร Biomed 1.5 แสน และ MT 50,000 บาท) 
2. โครงการสรางความรวมมือกับตางประเทศในการสงนักศึกษา
เขามาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร Biomed 1 แสน 
และ 4 สาขา ๆ ละ 1 แสน) 

ตัวชี้วัด 2.5  จํานวนบทเรียนออนไลน
สําหรับผูเรียนทุกชวงวัย อยางนอย 4 
บทเรียนในป 2565 

บทเรียน 
(นับสะสม) 

2 
 

3 4 63 = RT/PT 
64 = OT 
65 = MT 

1. มีหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ของคณะมีคุณภาพสูง
และเหมาะสมกับ
ผูเรียนที่หลากหลาย 

1. ผลักดันการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ 
(CMU 4.1) 
 

ตัวชี้วัด 2.6 จํานวนหลักสูตร ป.ตรี ที่
มุงเนน Outcome-based 
Education 
 

หลักสูตร 
(นับ 

สะสม) 

2 3 4 1. สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมอบรมการ
จัดทําหลักสูตรแบบ Outcome-based Education 
2. ผลักดันใหทุกหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ 
Outcome-based Education เมื่อถึงรอบการปรับปรุง
หลักสูตร 

2. เพ่ิมความหลากหลายของ
การจัดการศกึษา และขยาย
กลุมผูเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
คนทุกชวงวัย (กลุมวัยเรียน วัย
ทํางาน ผูสูงอายุ และนักศึกษา
เกา)(CMU 4.8) 

ตัวชี้วัด 2.7 จํานวนโครงการฝกอบรม
ตามความตองการ (Tailor made) 
สําหรับนักวิชาชีพ นักศึกษาและ
ผูสนใจทุกชวงวัย ทั้งในและ
ตางประเทศ 

โครงการ >4 >4 >4 1. ประชาสัมพันธ แสวงหาทุน/ใหทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนานัก
วิชาชีพตางประเทศ (ภาควิชาละอยางนอย 1 โครงการ) 
2. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 
**เฉพาะที่จัดตามความตองการ / นับรวมโครงการ นศ.
แลกเปลี่ยนดูงานหรือฝกอบรม 

ตัวชี้วัด 2.8 จํานวนหลักสูตรฝกอบรม
วิชาชีพเฉพาะทางท่ีไดรับการรับรอง
จากสภาวิชาชีพหรือกรรมการวิชาชีพ 

หลักสูตร 4 5 6 สนับสนุนใหภาควิชาเปดหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสภา/
กรรมการวิชาชีพ 
**นับโครงการท่ีไดรับการรับรองจากสภา/กรรมการวิชาชีพ นับ
สะสมโครงการที่มีสถานะ active 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายในป พ.ศ. แผนปฏิบัติการ/โครงการกิจกรรมท่ีใชขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
2563 2564 2565 

3. สรางระบบ Credit Bank 
จาก Lifelong Education เพ่ือ
ตอยอดเปนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

ตัวชี้วัด 2.9 จํานวนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่รองรับ การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ Credit Bank 

หลักสูตร - - 1 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําหลักสูตร  100,000 บาท/
หลักสูตร 
- หลักสูตรบัณฑิตศึกษากิจกรรมบําบัด พิจารณาปรับเปน
หลักสูตรแบบที่ 2 (ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาต)ิ 
 

บัณฑิตมีคุณธรรม 
คุณภาพและมีทักษะ
การเปนพลเมืองโลก 
(CMU SMART 
STUDENT) 

4. สงเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให
อยูในระดับที่สามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ (CMU 
4.2) 

ตัวชี้วัด 2.10 รอยละของกระบวน
วิชาเอกที่มีการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 
20  

รอยละ 100 100 100 ทุกวิชาของกระบวนวิชาเอก ท้ังในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ยกเวนกระบวนวิชาที่ไดแจงขอยกเวนไว เชน การ
ฝกงานในโรงพยาบาล/กฎหมายวิชาชีพ/กระบวนวิชาท่ีมีการ
เรียนในชุมชน 
(3 ชั่วโมงตอ 1 หนวยกิตบรรยาย  และ 3 คาบตอ 1 หนวย
กิตปฏิบัติการ หรือสอดแทรกในทุกคาบเรียนๆ ละ 20%) 

ตัวชี้วัด 2.11 รอยละของนักศึกษา (ป.
ตรี) ปสุดทายที่มีผลสอบ CMU e-
Grad ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป 

รอยละ 30 35 40 กิจกรรมผลักดันใหนักศึกษาใชภาษาอังกฤษในการเรียน 
(ภาควิชา/หลักสูตร) 

5. สงเสริมบรรยากาศความเปน
นานาชาติในมหาวิทยาลัย 
(CMU 4.7) 

ตัวชี้วัด 2.12 รอยละของนักศึกษาของ
ชั้นปที่ 3 หรือ 4 ที่เดินทางไปฝก
ทักษะและประสบการณในสถาบันใน
ตางประเทศ  
 

รอยละ >10 >15 >20 1. โครงการสานความรวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ 
2. แสวงหาแหลงทุนสําหรับใหนักศกึษาไปฝกทักษะและ
ประสบการณในสถาบันในตางประเทศ (ภาควิชา) 
3. รางวัลเพ่ือกระตุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะ
วิชาชีพ สําหรับการฝกงานตางประเทศ (180,000 ตอภาควิชา) 
 
**นําเสนอขอมูลแยกสาขาวิชา แตติดตามขอมูลในภาพรวมของ
คณะฯ (คาเฉลี่ยจาก n เฉพาะของชั้นปที่เดินทางฯ) 

ตัวชี้วัด 2.13 จํานวนผูเชี่ยวจาก
ตางประเทศ หรือ Visiting Professor 

คน 2 
MT 
OT 

 

3 
MT 
RT 
PT 

4 
MT 
RT 
OT 
PT 

1. โครงการแสวงหาผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ หรือ Visiting 
Professor            
2. โครงการสานความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยระหวาง
สถาบัน               

6. พัฒนาระบบและกลไกที่
สงเสริมและพัฒนาอาจารยใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ตัวชี้วัด 2.14 จํานวนกระบวนวิชาเอก
ที่มีการสอดแทรกการสอนออนไลน
แทนการบรรยาย 

กระบวนวิชา >8 
ภาควิชา
ละ 2 

>16
ภาควิชา
ละ 4 

>20 
ภาควิชา
ละ 5 

- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทําสื่อออนไลน 
- โครงการจัดอบรมการจัดทําสื่อออนไลน 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายในป พ.ศ. แผนปฏิบัติการ/โครงการกิจกรรมท่ีใชขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
2563 2564 2565 

จัดการเรียนรูใหสามารถ
ตอบสนองทักษะแหงศตวรรษที่ 
21 และทักษะการเปนพลเมือง
โลก (CMU4.6) 

ตัวชี้วัด 2.15 รอยละของกระบวน
วิชาเอกที่มีการสอดแทรกวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหมท่ีไมใช
การบรรยายอยางเดียว 

รอยละ 40 60 80 - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอน
แบบ flip classroom (ภาควิชาละ 2 กระบวนวิชา/ป ทุน
สนับสนุนโครงการรวม 120,000 บาท –ไมเกินกระบวนวิชาละ 
15,000 บาท) 
 

7. สงเสริมการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมในรูปแบบสห
สาขาวิชา ในการดูแลสุขภาพ
แบบองครวม 

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

กระบวน
วิชา/

กิจกรรม 

4 4 4 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม IPE วงเงินไมเกิน 25,000 
บาท 

8. สงเสริมและผลักดันใหการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
สามารถตอบสนองทักษะท่ี
จําเปนสําหรับการประกอบ
อาชีพในอนาคต และสงเสริมให
นักศึกษาเปนคนดีในสังคม โดย
เนนจิตอาสา ซื่อสัตยและ
รับผิดชอบ (CMU 4.4) 

ตัวชี้วัด 2.17(1)  ผลการประเมิน
คุณลักษณะของนักศึกษาดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม จาก CI 

คะแนน ≥4.30 ≥4.40 ≥4.50 1.โครงการกิจกรรม “ปลูกจิตสํานึกจิตบริการ เสริมสรางภาวะ
ผูนํา นอมนําคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษารังสีเทคนิคช้ันปท่ี 
3” 
2. สานสัมพันธพี่นองเทคนิคการแพทย (MT จิตอาสา) 
3. โครงการกิจกรรม “เสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมแก
นักศึกษา: เพาะกลาโอทีตนใหม” 
4. โครงการ “กายภาพบําบัดอาสารวมดวยชวยกันลดขยะใน 
มช.” 

ตัวชี้วัด 2.17(2)  ผลการประเมิน
คุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คะแนน ≥4.30 ≥4.40 ≥4.50 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยสําคัญ 
ของประเทศ ชุมชนและทองถิ่น 

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

2563 2564 2565 
การวิจัยมีศักยภาพ มี
ความเปนเลิศในระดับ
สากล 

พัฒนาวิจัยที่มีศักยภาพ (CMU 
5.1) 

ตัวชี้วัด 3.1 (1) จํานวนบทความ
วิชาการท่ีเผยแพรในฐานขอมูลสากล 
(เชน SCOPUS, SJR, ISI) ตออาจารย
ประจํา และ 
 
ตัวชี้วัด 3.1 (2) จํานวนครั้งการอางอิง
ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ (citation) ตอ
อาจารยประจํา 

จํานวน
บทความ/คน 

 
 
 

จํานวนครั้ง/
คน 
 

0.95 
 
 
 
 

11 

1.00 
 
 
 
 

13 

1.05 
 
 
 
 

15 

1. โครงการสงเสริมศกัยภาพและคุณภาพงานวิจัย (รางวัล
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุดแยก
ตามสาขาวิชา, การถูกนําไปใชอางอิงสูงสุด และผลงานวิจัยที่
ไดรับรางวัลประจําป) 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Abstract / Manuscript 
Writing 
3. ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภท
รายจาย รายการและเงื่อนไขการจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
การยื่นจดทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัยที่ไดรับการนําไปใช
ประโยชน ของคณะเทคนิคการแพทย) 
4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภท
รายจาย รายการและเงื่อนไขการจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย (เงินสนับสนุนเพ่ิมเติมคาธรรมเนียมการตีพิมพ
บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสําหรับ
คณะเทคนิคการแพทย) 

นวัตกรรมจากการ
วิจัยมีการใชประโยชน
เชิงพาณิชย/สังคม 

สรางนวัตกรรมสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย/สังคม 
(Translational 
Research)(CMU 5.2) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  จํานวนผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรมและงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชย
หรืออุตสาหกรรม 

จํานวน
ผลงาน 

(ไมนับสะสม) 

> 1 
PT 

> 2 
PT 
RT 

> 3 
PT 
MT 
OT 

 

1. โครงการสงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชน&อุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนา/ผลักดันขอเสนอโครงการเชิงนวัตกรรม การขึ้น
ทะเบียนทรัพยสนิทางปญญา และการตอยอดสูเชิงพาณิชย 
2. โครงการสนับสนุนการวิจัยที่เปนการสรางนวัตกรรมเพ่ือการ
ตรวจประเมิน การตรวจวินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา ติดตาม
การรักษาโรค หรือการสงเสริมสุขภาพ 
 
ขอมูลจากแผนปฏิบัติการประจําป 2563 (ตัวชี้วัด 1.1) 
2563-PT (จิรกฤต) 
2564-PT(เดชา), RT (ศริิประภา--วัสดุกันรังส,ี สุชาติ(เกียรติ
ฯ)—แฟนทอมกระดูกเทียม) 
2565-PT(อาทิตย), MT (??) ,OT (??) 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมายในป พ.ศ. แผนปฏิบัติการ/โครงการกิจกรรมท่ีใชขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

2563 2564 2565 
งานวิจัยพื้นฐานมี
คุณภาพขั้นแนวหนา 

สรางงานวิจัยพื้นฐานขั้นแนว
หนา (Frontier 
Research)(CMU 5.3) 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  กลุมวิจัย/หนวยวิจัยมี
การบูรณาการตางสาขาวิชาทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ ในการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
โดยมุงเนนการวิจัยดาน (1) ผูสูงอายุ, 
(2) โรคตดิเชื้อดื้อยา, (3) โรคไมติดตอ 
(NCD), (4) มะเร็ง และการวิจัยใหมที่
มีศกัยภาพ 

จํานวน
โครงการวิจัย 

4 6 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing Innovative Research 
Proposal ดานสุขภาพและผูสูงอายุท่ีมีการบูรณาการขามสาขา 

ตัวชี้วัดที่ 3.4  จํานวนโครงการวิจัยที่
ทํารวมกับสถาบันในตางประเทศ 
(อยางนอยภาควิชาละ 1 โครงการ) 

จํานวน
โครงการวิจัย 

4 4 4 โครงการสนับสนุนการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาขอเสนอ
โครงการรวมกับสถาบันในตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) บริการวิชาการที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ SDGs โดยใชศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือขาย 

 
ยุทธศาสตรระดับคณะ:  การใหบริการสุขภาพและความรูแกชุมชนโดยมุงที่การปองกันโรคและแกไขปญหาสุขภาพรวมกับชุมชนเพื่อใหเกิดชุมชน
ตนแบบในการดูแลสุขภาพอยางยั่งยืน 
เปาประสงคของคณะ: มีชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพอยางนอย 2 ชุมชน ในป 2565 
คณะกําหนดพื้นท่ีเปาหมายไดแก  
 1. อบต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 
 2. อบต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน 
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 จํานวนชุมชนตนแบบในการดูแลสุขภาพ/ผูสูงอายุแบบองครวม 
 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 นําองคความรูและนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุไปสูการใชจริงทั้งในระดับชุมชน สังคมและประเทศ 
(CMU 6.2) 

ตัวชี้วดัที่ 4.2 จํานวนโครงการวจิัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการดูแลสุขภาพชุมชนเปาหมาย  
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการรวมกับชุมชนเปาหมาย 
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษากับการใหบริการดแูลสุขภาพในชุมชนเปาหมาย  
 
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
  รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายในป พ.ศ. แผนปฏิบัติการ/โครงการกิจกรรมท่ีใชขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
2563 2564 2565 

มีชุมชนตนแบบในการ
ดูแลสุขภาพอยางนอย 
2 ชุมชน ในป 2565 

*ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน ตัวชี้วัด 4.1 จํานวนชุมชนตนแบบใน
การดูแลสุขภาพ/ผูสูงอายุแบบองครวม 
 

ชุมชน 
(นับสะสม) 

- 1 2 ชุมชนเปาหมาย: 
1. อบต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 
2. อบต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
3. ทต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 
ประเมินความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบจาก 
1. ผลการดาํเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตาม ตัวชี้วัด 4.2-
4.4  
2. ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนดีขึ้น  
3. องคกรบริหารสวนทองถิ่นสามารถนําองคความรูดานสุขภาพ 
การดูแลผูสงูอายุท่ีไดรับจากคณะฯ ไปดูแล/สงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนไปใชไดจริงอยางเปนรูปธรรม 

นําองคความรูและนวัตกรรมดาน
อาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผูสูงอายุไปสูการใชจริงท้ังใน
ระดับชุมชน สังคมและประเทศ 
(CMU 6.2) 

ตัวชี้วัด 4.2 จํานวนโครงการวิจัยเชิง
พ้ืนที่เพ่ือการดูแลสุขภาพชุมชน
เปาหมาย 

โครงการ 4 6 8 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแลสุขภาพชุมชนรวมกับชุมชน
เปาหมายคอื อบต.ดอยหลอ และอบต.แมกา จังหวัดเชียงใหม 
โดยจัดสรรทุนวิจัยเชิงพ้ืนที่จํานวนโครงการละ 100,000 บาท    
โดยภาควิชา matching ภาควิชาละ 1 โครงการทุกป (ภาควิชา 
50,000 + คณะฯ 50,000) 
ใชงบประมาณคณะฯ ป 2563 = 200,000 บาท 
                          ป 2564 = 400,000 บาท 
                          ป 2565 = 600,000 บาท 

ตัวชี้วัด 4.3 จํานวนโครงการบริการ
วิชาการรวมกับชุมชนเปาหมาย 

โครงการ 4 4 4 โครงการบริการวิชาการสุขภาพชุมชนเปาหมาย 
ใชงบประมาณจากศูนยบริการฯ ปละ 400,000 บาท 
อยางนอย 1 โครงการ/ภาควิชา/ป 

ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บูรณาการการเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศกึษากับการใหบริการดแูล
สุขภาพในชุมชนเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 5 ภาควิชาละอยางนอย 1 โครงการ/กิจกรรม และ กิจกรรม
พัฒนานักศกึษาของสโมสรนักศึกษาอยางนอย 1 โครงการ/
กิจกรรม (คายอาสาของสโมสรนักศึกษา) 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) แสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตรระดับคณะ: มุงเนนการแสวงหารายไดดวยตนเองอยางยั่งยืน 
เปาประสงคของคณะ: อัตราสวนรายไดรวมตอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมรายไดจากการจัดการศึกษาที่หลากหลายและผูเรียนกลุมใหม (CMU 7.1) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 รายไดสุทธิจากการฝกอบรมรูปแบบตางๆ   
 กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมรายไดจากการบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพ ทั้งดานวชิาการและวิชาชีพ (CMU 7.3) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการที่เพ่ิมขึ้น (ศูนยบริการฯ) 
  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
  ผูอํานวยการศนูยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายในป พ.ศ. แผนปฏิบัติการ/โครงการกิจกรรมท่ีใชขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
2563 2564 2565 

อัตราสวนรายไดรวม
ตอเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเพ่ิมขึ้น 

1. เพ่ิมรายไดจากการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายและ
ผูเรียนกลุมใหม (CMU 7.1) 

ตัวชี้วัด 5.1 รายไดสุทธิจากการ
ฝกอบรมรูปแบบตางๆ 

บาท ≥400,000 ≥500,000 ≥500,000 **นับภาพรวม /ผลักดันใหภาควิชาละ 100,000 (63) และ 
125,000 (64-65) 

2. เพ่ิมรายไดจาการบริการ
วิชาการท่ีมีศักยภาพ ทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ (CMU 7.3) 

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของรายไดจาก
การบริการวิชาการท่ีเพิ่มขึ้น (ศูนย
บริการฯ) 

รอยละ 10 12 14  
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม : (พันธกิจ) การบริหารจัดการเพื่อพฒันาองคกรสูความเปนเลิศ 
 
ยุทธศาสตรระดับคณะ: พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว โปรงใส ทันตอการเปลี่ยนแปลงบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร มีการ
บริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงาน และมุงเนนการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรทุกระดับ 
เปาประสงคของคณะ:  
 1. มีการบริหารจัดการรูปแบบใหมท่ีใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธภิาพและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 2. เปน Digital Faculty 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ (CMU 8.1) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 รอยละของผลการประเมินการบริหารตามแนวทาง EdPEx ที่อยูในระดับ band ไมต่ํากวาระดับ 3 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 รอยละของผูบริหารระดับตน ระดับกลาง ระดับสูงท่ีเขารับการอบรมเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEX) และหรือการอบรมดานการบริหาร 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (CMU 8.2) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.3 จํานวนบุคลากรที่ไดเพ่ิมพูนความรูดานการใชภาษาอังกฤษและทักษะวิชาชีพ    
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวชิาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.5 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Workforce engagement)  
 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาสูการเปน Digital University (CMU 8.3) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.6 รอยละของผูรับบริการของศนูยบริการฯ ท่ีรับการรายงานผลการตรวจผานระบบมือถือ 
 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหาร 
  รองคณบดีฝายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPex)  
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายในป พ.ศ. แผนปฏิบัติการ/โครงการกิจกรรมท่ีใชขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
2563 2564 2565 

มีการบริหารจัดการ
รูปแบบใหมที่ใช
ทรัพยากรรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

พัฒนามหาวิทยาลัยสูความ
เปนเลิศ 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของผลการประเมิน
การบริหารตามแนวทาง EdPEx ที่อยูใน
ระดับ band ไมต่ํากวาระดับ 3 (จาก 17 
หัวขอ) 

รอยละ 55 60 65 1. โครงการบมเพาะตนกลา EdPEx300 
2. โครงการอบรมผูประเมินใหม (new assessor) รวมกับ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของผูบริหารระดับตน 
ระดับกลาง ระดับสูงท่ีเขารับการอบรม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ (EdPEX) และ/หรือการอบรม
ดานการบริหาร 

รอยละ 100 100 100 **ผูบริหาร หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผช.คณบดี หัวหนา
ภาควิชา ผอ.ศูนยฯ เลขานุการคณะ รองหัวหนาภาควิชา 
หัวหนางาน ผูจัดการคลนิิก เลขาฯศูนยฯ 
 

พัฒนาองคกรใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดที่ 6.3 รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุน (สํานักงานคณะ) ที่ไดเพ่ิมพูน
ความรูดานการใชภาษาอังกฤษจนสามารถ
สื่อสารได 

รอยละ 20 25 30 โครงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

ตัวชี้วัดที่ 6.4 รอยละของอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป 

รอยละ ≥20 ≥23 ≥25 โครงการสัญจรภาควิชาเพ่ือกระตุนการขอตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 6.5 ผลการประเมินความผูกพัน
ของบุคลากร (Workforce engagement) 

คะแนน ≥4.0 ≥4.0 ≥4.0  

เปน Digital Faculty พัฒนาสูการเปน Digital 
University 

ตัวชี้วัดที่ 6.6 รอยละของผูรับบริการของ
ศูนยบริการฯ ที่รับการรายงานผลการตรวจ
ผานระบบมือถือ 

รอยละ 20 30 50  

 
 


