ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2563 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนผลงำนวิจัย งำนนวัตกรรม/งำน
สร้ำงสรรค์ด้ำนสุขภำพหรือกำรดูแลผูส้ ูงอำยุ ที่นำไปใช้
ประโยชน์สำหรับชุมชน สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนงำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์แม่นยำ

เป้าหมาย
25 ผลงำน

บริกำรด้ำนกำรแพทย์แม่นยำ 4
บริกำร

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของนักศึกษำสอบผ่ำนใบประกอบ
วิชำชีพ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 90

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนทำงำนภำยใน 1 ปี

มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 95
(ติดตำมข้อมูลภำวะกำรมีงำนทำ
ภำยใน 8 เดือน ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 85)

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละนักศึกษำต่ำงชำติที่เข้ำเรียนในหลักสูตร
นำนำชำติระดับบัณฑิตศึกษำ

30%

คะแนนกำรประเมินมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 4.5

ผลการดาเนินการไตรมาส 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
4 ผลงำน

5 บริกำร
1. กำรตรวจกำรกลำยพันธุ์ของยีน
ก่อมะเร็งเม็ดเลือดขำว (อ.ดร.สุ
วิทย์ ด้วงมะโน)
2. โครงกำรตรวจวินิจฉัยเชื้อ HPV
สำยพันธุ์ที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำร
เกิดมะเร็งปำกมดลูก (ผศ.ดร.
ธนวรรณ สำลีรัตน์ คำร์รำเวย์)
3. โครงกำรตรวจวินิจฉัยกำรติดเชื้อ
GC และ CT ด้วยวิธี Real-time
PCR In-house Multiplex (ผศ.
ดร.ธนวรรณ สำลีรัตน์ คำร์
รำเวย์)
4. กำรตรวจวินจิ ฉัยกำรติดเชื้อ
CMV เชิงปริมำณด้วยวิธี
Quantitive real-time PCR (อ.
ดร.เนตรดำว คงใหญ่)
5. กำรตรวจ HLA (อ.ดร.น้ำผึ้ง
อนุกูล)
อยู่ระหว่ำงกำรรับสมัคร
และสอบช่วงกลำงปี 2563
ภำพรวม = 4.50 [CMU = 4.58]
MT = 4.56 [CMU = 4.48]
RT = 4.52 [CMU = 4.74]
OT = 4.57 [CMU = 4.60]
PT = 4.24 [CMU = 4.29]
MT = 87.32%
RT = 98.53%
OT = 77.61%
PT = 72.46%
ภำพรวม = 84.00%
MT(โท) = 2/9 = 22.22%
MT(เอก) = 9/14 = 64.29%

สรุป











2 บทเรียน

ผลการดาเนินการไตรมาส 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ภำพรวม = 47.83%
RT/PT

2 หลักสูตร

PT/MT

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จำนวนบทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วง
วัย
ตัวชี้วัดที่ 2.6 จำนวนหลักสูตรที่มงุ่ เน้น Outcome-based
Education
ตัวชี้วัดที่ 2.7 จำนวนโครงกำรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำร
(Tailor made) สำหรับนักวิชำชีพ นักศึกษำและผูส้ นใจทุก
ช่วงวัย ทั้งในและต่ำงประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 2.8 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพเฉพำะทำงที่
ได้รับกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพหรือกรรมกำรวิชำชีพ

เป้าหมาย

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4 โครงกำร
6 โครงกำร
*เน้นโครงกำรจำกต่ำงประเทศ
**เฉพำะที่จัดตำมควำมต้องกำร / 1. Osaka health science
นับรวมโครงกำร นศ.แลกเปลีย่ นดู
university, Japan 4 คน- OT
งำนหรือฝึกอบรม
(12-16 พย 62)
2. San Jose State University,
USA 1 คน–OT (23-27 ธค 62)
3. Faculty of Pharmacy of
Paris-Sud University, France
1 คน –MT/PHPT (2 พย 62- 1
พค 63)
4. Universitè de Tours,
Universitat Autonoma
Barcelona, University of
Edinburgh, France 1 คน –
MT/PHPT (27 ธค 62- 26 กค
63)
5. College of Allied Medical
Professions, Angeles
University Foundation,
Philippines 2 คน-OT (18-26
มค 63)
6. Institute of Allied Health
Sciences, College of
Medicine, National Cheng
Kung University, Taiwan 2
คน-OT (3-14 กพ 63)
ค่ำเป้ำหมำย 2563 : 3 หลักสูตร 1. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง
**นับโครงกำรที่ได้รับกำรรับรอง
Management of cervical
จำกสภำ/กรรมกำรวิชำชีพ นับ
disorders: Assessment to
สะสมโครงกำรที่มสี ถำนะ active
recovery รุ่นที่ 3 (2 - 4
ธันวำคม 2562)
2. หลักสูตรอบรมเทคนิคกำรแพทย์
เฉพำะทำง 16 หน่วยกิต สำขำ

สรุป






ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 2.9 จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำที่รองรับ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Credit Bank

ไม่มเี ป้ำหมำยผลผลิตในปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 2.10 ร้อยละของกระบวนวิชำเอกที่มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20

100%
*ทุกวิชำของกระบวนวิชำเอก ทั้ง
ในระดับปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำ ยกเว้นกระบวนวิชำ
ที่ได้แจ้งของยกเว้นไว้ เช่น กำร
ฝึกงำนในโรงพยำบำล/กฎหมำย
วิชำชีพ/กระบวนวิชำที่มีกำรเรียน
ในชุมชน
(3 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิตบรรยำย
และ 3 คำบต่อ 1 หน่วยกิตปฏิบตั ิ
กำร หรือสอดแทรกในทุกคำบ
เรียนๆ ละ 20%)
30%

ตัวชี้วัดที่ 2.11 ร้อยละของนักศึกษำปีสุดท้ำยที่มผี ลสอบ
CMU e-Grad ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป (70 คะแนนจำก 100
คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษำของชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่
เดินทำงไปฝึกทักษะและประสบกำรณ์ในสถำบันใน
ต่ำงประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.13 จำนวนผู้เชี่ยวจำกต่ำงประเทศ หรือ Visiting
Professor

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10% ของ
จำนวนนักศึกษำที่มีสถำนภำพ
2 คน

ผลการดาเนินการไตรมาส 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
โลหิตวิทยำด้ำนสัณฐำนวิทยำ
เซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 4 (1
สิงหำคม 2563 – 30
พฤศจิกำยน 2563)
3. หลักสูตรอบรมเทคนิคกำรแพทย์
เฉพำะทำง 16 หน่วยกิต
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
บริกำรโลหิต
ควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำร :
อยู่ในขั้นตอนกำรนำกระบวนวิชำที่
เป็นไปได้/กำรฝึกอบรมเข้ำสู่ระบบ
credit bank แต่ยังไม่ได้หลักสูตร
100%

สรุป





AMS = 43.5%
MT = 53.4%
RT = 48.7
OT = 26.1%
PT = 42.6%
-



4
1. Professor. Dr. Rik Gosselink
(15 ส.ค. 2561 – 15 ธ.ค.
2562)
2. Professor Dr. Hong Joo Kim
(31 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค.
2563)





ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 2.14 จำนวนกระบวนวิชำเอกที่สอดแทรกกำรสอน
ออนไลน์แทนกำรบรรยำย

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 8 กระบวน
วิชำ (ภำควิชำละอย่ำงน้อย 2
กระบวนวิชำ)

ตัวชี้วัดที่ 2.15 ร้อยละของกระบวนวิชำเอกในหลักสูตร ที่มี
กำรสอดแทรกวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ทไี่ ม่ใช่
กำรบรรยำยอย่ำงเดียว

40%

ผลการดาเนินการไตรมาส 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
3. Professor Dr. Jie Pan
(15 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค.
2563)
4. Professor He Tao
(1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563)
PHPT Staff (1 ตุลำคม 2562 - 30
กันยำยน 2563)
Dr. Gonzague Jourdain
Dr. Nicole Ngo-Giang-Huong
Dr. Sophie Le Coeu
Dr. Timothy Roy Cressey
Dr. Peter Kunstadter
Dr. Marc Lalleman
Mr. Nicolas Salvadori
Ms.July Moe
MT = 501305 502313 502314
504202 508304 512304
OT = 513225
PT = 514396
RT = 515339 515441
63.16%
MT = 16 วิชำ ขอยกเว้น 2 วิชำ
วิชำที่จัด 8 วิชำ ได้แก่ 501201
501305 501306 504202
504305 506202 508304
512304
OT = 16 วิชำ ขอยกเว้น 3 วิชำ
วิชำที่จัด 13 วิชำ ได้แก่
513113 513115 515212
513216 513217 513225
513284 513331 515364
513373 513390 513411
513455
PT = 16 วิชำ ขอยกเว้น 3 วิชำ
วิชำที่จัด 13 วิชำ ได้แก่
514202 514206 514222
514244 514272 514322
514352 514358 514382

สรุป





ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการไตรมาส 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
514384 514396 514398
514477
RT = 20 วิชำ ขอยกเว้น 3 วิชำ
วิชำที่จัด 2 วิชำ ได้แก่ 515339
515441

วิชำทั้งหมด 57 วิชำ จัด 36 วิชำ
คิดเป็น 63.16 %
ตัวชี้วัดที่ 2.16 จำนวนกระบวนวิชำ/กิจกรรม ที่มีกำรจัดกำร 4 กระบวนวิชำหรือกิจกรรม
จัดโครงกำร Interprofessional
เรียนรู้ในรูปแบบสหสำขำวิชำ (inter-professional
education กิจกรรม case
educations)
discussion 7 คณะวิทยำศำสตร์
สุขภำพ และสถำบันวิจยั
วิทยำศำสตร์สุขภำพ จำนวน 8
ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม 2562
ถึงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 ตัวชี้วัดที่ 2.17(1) ผลกำรประเมินคุณลักษณะของนักศึกษำ คะแนนกำรประเมินมำกกว่ำหรือ ภำพรวม = 3.86 AMS = 3.95
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
เท่ำกับ 4.30
MT = 4.19 AMS-MT = 4.28
ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำก CI
RT = 4.31 AMS-RT = 4.38
OT = 3.91 AMS-OT = 4.06
PT = 3.03 AMS-PT = 3.10
ตัวชี้วัดที่ 2.17(2) ผลกำรประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
คะแนนกำรประเมินมำกกว่ำหรือ ภำพรวม = 4.58
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ตำมอัต
เท่ำกับ 4.30
MT = 4.48
ลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
RT = 4.74
OT = 4.60
PT = 4.29
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนบทควำมวิชำกำรที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูล จำนวนบทควำมวิชำกำรฯ 0.75
SCOPUS***
สำกล (เช่น SCOPUS, SJR, ISI) และจำนวนครั้งกำรอ้ำงอิง เรื่องต่ออำจำรย์ประจำ
Publish2020 = 26
ผลงำนวิชำกำรในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ (citation) จำนวนครั้งกำรอ้ำงอิงมำกกว่ำหรือ
Ratio = 26/110 = 0.21
ต่ออำจำรย์ประจำ
เท่ำกับ 6.0 ครั้งต่ออำจำรย์ประจำ Citation (10Yrs) = 190
Ratio = 190/110 = 1.73
Citation (All) = 259
Ratio = 259/110 = 2.35
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนผลงำนวิจัย งำนนวัตกรรมและงำน
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ผลงำน
1. AMS-BAT (Bioanalytical
สร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพำณิชย์หรือ
testing) ---Dr.Tim Cressey
อุตสำหกรรม
2. โครงกำรทดสอบควำมชำนำญ
กำรตรวจอัตรำกำรตกตะกอน
ของเมล็ดเลือดแดง (ESR) –ผศ.
ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน

สรุป











ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนโครงกำรวิจยั ที่กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัยมี
4 โครงกำร
กำรบูรณำกำรต่ำงสำขำวิชำทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ ใน
กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำร โดยมุ่งเน้น
กำรวิจัยด้ำน (1) ผู้สูงอำยุ, (2) โรคติดเชื้อดื้อยำ, (3) โรคไม่
ติดต่อ (NCD), (4) มะเร็ง และกำรวิจัยใหม่ที่มีศักยภำพ

ตัวชี้วัดที่ 3.4 จำนวนโครงกำรวิจยั ที่ทำร่วมกับสถำบันใน
ต่ำงประเทศ

4 โครงกำร

ผลการดาเนินการไตรมาส 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
1. โครงกำร Smart Bed, Smart
Home (ผศ.ดร.ศิริพันธ์/ผศ.
ดร.ร.อ.พิศักดิ์)
2. กำรประเมินควำมถูกต้องและ
ประสิทธิภำพของวิธีกำรตรวจหำ
สำรพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอช
ไอวี-1 ด้วยเทคนิคเรียลไทม์พีซี
อำร์เชิงคุณภำพ โดยใช้พลำสมำ
และหยดเลือดแห้งบนกระดำษ
กรองจำกผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี-1
สำยพันธุ์ที่ระบำดในประเทศไทย
3. กำรศึกษำสำรออกฤทธิ์สำคัญ
จำกสำรสกัดใบมะกรูดต่อกำร
ยับยั้งกำรเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขำว
4. กำรศึกษำปัญหำกำรนึกคำ
ลำบำกและพัฒนำโปรแกรมกำร
ฝึกกำรนึกคำสำหรับผูส้ ูงอำยุที่มี
ควำมเสีย่ งต่อกำรเกิดภำวะสมอง
เสื่อม
5. กำรป้องกันและสร้ำงภำพสมอง
ชรำภำพจำกกำรเหนี่ยวนำจำก
เหล็กขนำดเล็กด้วยแทนนิก
6. ควำมชุกและปัจจัยสัมพันธ์กับ
ภำวะเปรำะบำงของผูส้ ูงอำยุใน
ชุมชนเชียงใหม่
7. กำรวิเครำะห์คิเนมำติกส์กำรเดิน
ในช้ำงที่มีอำกำรเจ็บปวด
1. PT (รศ.ดร.อำทิตย์ พวงมะลิ/
Dr. Leonard Joseph)
Design, production and
evaluation for effectiveness
of an innovative herbal hot
pack-therapeutic exercise
lumbar support in
treatment of chronic back
pain
2. MT (รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดำ/
Dr. Usuki Toyonobu)

สรุป




ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จำนวนชุมชนต้นแบบในกำรดูแลสุขภำพ/
ผู้สูงอำยุแบบองค์รวม

ตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวนโครงกำรวิจยั เชิงพื้นที่เพื่อกำรดูแล
สุขภำพชุมชนเป้ำหมำย

เป้าหมาย

ไม่มีกำรกำหนดเป้ำหมำยผลลัพธ์
กำรดำเนินกำรในปี 2563 แต่
กำหนดเป้ำหมำยผลผลัพธ์ชุมชน
ในปี 2564 จำนวน 1 ชุมชน และ
ปี 2565 จำนวน 2 ชุมชน (สะสม)
4 โครงกำร

ผลการดาเนินการไตรมาส 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
กำรศึกษำสำรออกฤทธิ์สำคัญ
จำกสำรสกัดใบมะกรูดต่อกำร
ยับยั้งกำรเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขำว
3. RT (ผศ.ดร.ธำริกำ ธรรมวิจติ ร/
Prof.Dr.Shinji Tokonami) กำร
ประเมินเรดอนและผลิต
ลูกหลำน ในที่อยู่อำศัย และน้ำ
ในอำเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่
4. OT (ผศ.ดร.พีรยำ มั่นเขตวิทย์/
Assoc Prof.Kenneth Fong)
กำรพัฒนำเกมคอมพิวเตอร์ฝึก
ควำมคิดควำมเข้ำใจสำหรับ
ผู้ป่วยโรคสมอง
-

8 โครงกำร
1. “กำรจัดสภำพแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำร
เรียนรูส้ ำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดอยหล่อ” /
70,000.-บำท /รศ.ดร.สุจติ รพร
เลอศิลป์
2. “ปัญหำและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และ
สังคม และทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรทำกิจกรรมกำรดำเนิน
ชีวิตของเด็กและเยำวชน” /
30,000.-บำท/ นำงสำวเกวลิน
ศรียวง
3. “โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อลดปัจจัยเสีย่ งของโรคหลอด
เลือดและหัวใจในประชำกร
ตำบลดอยหล่อ จังหวัด

สรุป





ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการไตรมาส 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
เชียงใหม่” / 100,000.-บำท /
ผศ.ดร.กันยำมำส ชูชีพ
4. “โครงกำรบูรณำกำรกำรวิจัย
บริกำรวิชำกำรชุมชน และกำร
เรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำกำร
ดูแลสุขภำพทำงกำยในผูส้ ูงอำยุ
ตำบลแม่กำ๊ อำเภอสันป่ำตอง
จังหวัดเชียงใหม่” / 100,000.บำท /ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล
5. “กำรประเมินเรดอนในดินและที่
อยู่อำศัยในอำเภอดอยหล่อ จ.
เชียงใหม่” / 100,000.- บำท/
ผศ.ดร.ธำริกำ ธรรมวิจติ ร
6. “โครงกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ แก่อำสำสมัคร
หมู่บ้ำนในพื้นที่องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลดอยหล่อ และ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ก๊ำ
จังหวัดเชียงใหม่” / 80,000.บำท/ ผศ.ดร.วุฒิชัย คำดวง
7. ควำมสำมำรถด้ำนกำรทำกิจวัตร
ประจำวัน คุณภำพชีวิต และกำร
มีส่วนร่วมในชุมชนของผู้พิกำร
จำกโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ำ
รับบริกำรจำกศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภำพขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
จ.เชียงใหม่ / 80,000 บำท/ผศ.
รอ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
8. กำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำก
มดลูกด้วยวิธี เอชพีวี ดีเอ็นเอ
จำกสิ่งส่งตรวจที่เก็บด้วยตัวเอง
ในผู้หญิงอำยุระหว่ำง 30 ถึง 65
ปี ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแม่กำ๊ อำเภอสันป่ำตอง
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่" / 80,000

สรุป

ผลการดาเนินการไตรมาส 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
บำท/ผศ.ดร.ธนวรรณ สำลีรัตน์
คำร์รำเวย์
ตัวชี้วัดที่ 4.3 จำนวนครั้งในกำรให้บริกำรวิชำกำรร่วมกับ
4 ครั้ง
4 ครั้ง
ชุมชนที่มีควำมร่วมมือ (MOU)
โครงกำร
ครั้งที่ 1 : 21 ธค. 62 ทต.ศรีบัว
บำน
ครั้งที่ 2 : 1 ก.พ.63 อบต.ดอย
หล่อ
ครั้งที่ 3 : 16 ก.พ.63 ทต.ป่ำสัก
ครั้งที่ 4 : 7 มี.ค.63 อบต.แม่ก๊ำ
ตัวชี้วัดที่ 4.4 จำนวนโครงกำร/กิจกรรมบูรณำกำรกำรเรียน 5 โครงกำร/กิจกรรม
PT : โครงกำรบูรณำกำร กำรวิจัย
กำรสอน/กำรพัฒนำนักศึกษำกับกำรให้บริกำรดูแลสุขภำพใน
กำรบริกำรชุมชนเพื่อพัฒนำ
ชุมชนเป้ำหมำย
1 โครงกำร/ภำควิชำ/ปี (ภำควิชำ
สุขภำพทำงกำยผูส้ ูงอำยุ ตำบล
ระบุชื่อโครงกำร+กิจกำรนักศึกษำ)
แม่ก๊ำ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
(ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล)
RT : กำรประเมินเรดอนในดินและ
ที่อยู่อำศัย อ.ดอยหล่อ จ.
เชียงใหม่ (ผศ.ดร.ธำริกำ ธรรม
วิจิตร)
OT- กำรจัดสภำพแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำร
เรียนรูส้ ำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดอยหล่อ (รศ.
ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์)
OT- ปัญหำและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และ
สังคม และทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรทำกิจกรรมกำรดำเนิน
ชีวิตของเด็กและเยำวชน
(นำงสำวเกวลิน ศรียวง)
MT – โครงกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของ
โรคหลอดเลือดและหัวใจใน
ประชำกรตำบลดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่ (ผศ.ดร.กันยำ
มำส ชูชีพ)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 รำยได้สุทธิจำกกำรฝึกอบรมรูปแบบต่ำงๆ
ไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท
952,977.35
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรที่
10%
รำยรับของเดือนมีนำคม ยังอยู่ใน
เพิ่มขึ้น (ศูนย์บริกำรฯ)
ระหว่ำงตรวจสอบข้อมูล คำดว่ำจะ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

สรุป








ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของผลกำรประเมินกำรบริหำรตำม
แนวทำง EdPEx ที่อยู่ในระดับ band ไม่ต่ำกว่ำระดับ 3
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละของผู้บริหำรระดับต้น ระดับกลำง
ระดับสูงที่เข้ำรับกำรอบรมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร
ดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) และหรือกำรอบรมด้ำนกำร
บริหำร

เป้าหมาย

60%
*ผลกำรประเมินรำยหัวข้อตำม
เกณฑ์ 17 หัวข้อ
100%
*ผู้บริหำร หมำยถึง คณบดี รอง
คณบดี ผช.คณบดี หัวหน้ำ
ภำควิชำ ผอ.ศูนย์ฯ เลขำนุกำร
คณะ รองหัวหน้ำภำควิชำ หัวหน้ำ
งำน
20%

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุน (สำนักงำน
คณะ) ที่ได้เพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษจนสำมำรถ
สื่อสำรได้
ตัวชี้วัดที่ 6.4 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20
ตั้งแต่รองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 6.5 ผลกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร
คะแนนกำรประเมินฯ มำกกว่ำ
(Workforce engagement)
หรือเท่ำกับ 4.0
ตัวชี้วัดที่ 6.6 ร้อยละของผู้รับบริกำรของศูนย์บริกำรฯ ที่รับ
กำรรำยงำนผลกำรตรวจผ่ำนระบบมือถือ

20%

ผลการดาเนินการไตรมาส 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 17 เมษำยน
2563 ซึ่งจะได้นำเสนอให้แก่
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ศูนย์บริกำรฯ (22 เมษำยน 2563)
และคณะกรรมกำรบริหำร
ศูนย์บริกำรฯ (29 เมษำยน 2563)
-

สรุป



ผศ.ดร.ศิริพันธุ์
รองหนภ.
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป



เรียน online ตำมระดับควำมรู้



รศ. (19) + ศ(3) = 22/110 =
20%
รอกำรช่วง มิ.ย.-ก.ค.
หรือปรับในกิจกรรมสัญจร ก.ค.ส.ค.
อยู่ในช่วงดำเนินกำรสรรหำ
ระบบ IT และ Mobile
application คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
กันยำยน 2563






สรุปข้อมูล : ผลการดาเนินการตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์เชิงรุก นวัตกรรมด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำรดูแลผูส้ ูงอำยุ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณธรรม คุณภำพ เป็น Global citizen
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ ชุมชน
และท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : บริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ SDGs โดยใช้ศักยภำพมหำวิทยำลัยและ
เครือข่ำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : แสวงหำรำยได้เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

บรรลุเป้าหมาย
1
14
3

ไม่บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างรอผล/
ดาเนินการ
1
2
2
1

3

-

1

1

-

1

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
รวมทั้งสิ้น

1
23

2

5
11

แผน- ผลยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติการประจาปี 2563 (ไตรมาส 2 : ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ตัวชี้วัดสาคัญ
เพื่อการบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์
จำนวนบัณฑิตที่สอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพ 90%

ผลการดาเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
อยู่ระหว่ำงกำรรับสมัคร
และสอบช่วงกลำงปี 2563
MT = 87.32%
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งำนทำภำยใน 8 เดือน 85% และ 95% ภำยใน 12 เดือน
RT = 98.53%
OT = 77.61%
PT = 72.46%
ภำพรวม = 84.00%
ภำพรวม = 4.50 [CMU = 4.58]
ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง 4.50
MT = 4.56 [CMU = 4.48]
RT = 4.52 [CMU = 4.74]
OT = 4.57 [CMU = 4.60]
PT = 4.24 [CMU = 4.29]
MT(โท) = 2/9 = 22.22%
สัดส่วนของนักศึกษำต่ำงชำติต่อนักศึกษำทั้งหมดที่เข้ำเรียนในหลักสูตรนำนำชำติ 30%
MT(เอก) = 9/14 = 64.29%
ภำพรวม = 47.83%
RT/PT
จำนวนบทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 2 บทเรียน
จำนวนผลงำนวิชำกำรทีต่ ีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ต่ออำจำรย์
ประจำ
จำนวนครั้งกำรอ้ำงอิงผลงำนวิชำกำรในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ (citation) ต่อ
อำจำรย์ประจำ

ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้ำนสุขภำพ

SCOPUS***
Publish2020 = 23
Ratio = 23/110 = 0.21
SCOPUS***
Citation (10Yrs) = 190
Ratio = 190/110 = 1.73
Citation (All) = 259
Ratio = 259/110 = 2.35
ชุมชนต้นแบบจำนวน 1 ชุมชนภำยในปี 2565

ผล














