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ฉบบัผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ก 

คํานํา 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนเคลื่อนคณะฯใน ๔ ปีข้างหน้า โดย
พัฒนาปรับปรุงจากข้อเสนอ จากคณาจารย์และบุคลากร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมโยงสู่
คุณภาพของคณะฯ   รวมทั้ งทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จะเป็นเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนที่จะ
รวมพลังนําไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาต่อไป 
 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ข 

สารบัญ 
 

คํานํา   

สารบัญ  

ส่วนที่ ๑     

 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยทุธศาสตร์การบริหาร 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๓ 

 

 ๑. ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ๔ 

 ๒. พัฒนาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ๕ 

 ๓. การวเิคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis) 

๙ 

ส่วนที่ ๒ แผนยทุธศาสตร์การบริหาร 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

 

 ๑. พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ๑๕ 

 ๒. เสาหลักของยทุธศาสตร์ (Strategic Pillar) ๑๕ 

 ๓. ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Plan) ๑๖ 

 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรก์ารบริหารมหาวทิยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๑๙ 

 เสาหลักที่ ๑ : Green and Smart Campus ๒๐ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ๒๑ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒ เป็นอทุยานการเรียนรู้ตลอดชีวติของสังคม ๒๔ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ๒๖ 

 เสาหลักที่ ๒ : Excellence Academy ๓๑ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ๓๒ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย ๓๗ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล ๔๒ 

 เสาหลักที่ ๓ : Culture and Care Community ๔๖ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๗ เป็นศนูย์กลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๔๗ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๘ เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสงัคม ๔๙ 

 เสาหลักที่ ๔ : Creative Economy  

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๙ ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องภูมิภาค ๕๓ 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ค 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
ภาคผนวก 

  

  

 ภาคผนวก ก คําส่ังคณะเทคนคิการแพทย์ ที่ ๑๑๘/๒๕๕๙ ให้บุคลากรเข้ารว่ม
สัมมนา “แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการ ๔ ป”ี 

๕๖ 

 ภาคผนวก ข คําส่ังคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ ๑๑๙/๒๕๕๙ แตง่ตัง้คณะกรรมการจัด
สัมมนา “แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการ ๔ ป”ี  

๖๑ 

 ภาคผนวก ค โครงการสัมมนา แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี ๖๓ 

 ภาคผนวก ง แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

๖๘ 

 ภาคผนวก จ  จดัทาตัวชีว้ัดแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๐ 

๗๐ 
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ส่วนที่ ๑ 
กรอบแนวคิด 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒ 

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว  
กลยุทธท์ี่ ๑  พฒันาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เปน็แคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus) 
กลยุทธท์ี่ ๒  พฒันาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) 
กลยุทธท์ี่ ๓  พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวทิยาลัยให้สมบูรณ ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสงัคม 
กลยุทธท์ี่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธภิาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย 
กลยุทธท์ี่ ๒  พฒันาแหล่งเรียนรู้ทีท่ันสมัยและห้องสมุดมีชีวติ (Smart Learning and Living Library) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ  
กลยุทธท์ี่ ๑  พฒันาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
กลยุทธท์ี่ ๒  พฒันาระบบบริหารงานบุคคลสมรรถนะสูง (High performance human resource 

management) 
กลยุทธท์ี่ ๓  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธท์ี่ ๔  จดัหารายได้จากทรัพยากร นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และงานบริการ 
กลยุทธท์ี่ ๕  พฒันาระบบบริหารจัดการศิษย์เกา่สัมพันธ ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: เป็นองคก์รที่เป็นเลศิด้านการผลิตบัณฑิต  
กลยุทธท์ี่ ๑  การพัฒนาหลักสูตรที่ผลิตบัณฑติบัณฑิตพึงประสงค์สู่ตลาดงาน 
กลยุทธท์ี่ ๒  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธท์ี่ ๓  พฒันาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย 
กลยุทธท์ี่ ๔  พฒันานักศึกษาอย่างสร้างสรรคใ์ห้เป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงคข์องสังคม 
กลยุทธท์ี่ ๕  การพัฒนาการเปน็ผู้ประกอบการใหมใ่ห้แก่นกัศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: เป็นองคก์รที่เป็นเลศิด้านวิจัย 
กลยุทธท์ี่ ๑  สร้างบรรยากาศและส่งเสริมความเข้มแขง็ในงานวิจัยทีเ่ป็นความโดดเด่น สู่ระดับสากล 
กลยุทธท์ี่ ๒  พฒันาศักยภาพนกัวิจัยให้สามารถผลิตผลงานทีม่ีคุณภาพ 
กลยุทธท์ี่ ๓  ปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยทีเ่อื้อตอ่การผลิตผลงานทีม่ี

คุณภาพ 
กลยุทธท์ี่ ๔  นาํผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖: พัฒนามหาวิทยาลยัไปสู่ความเปน็สากล  
กลยุทธท์ี่ ๑  จดัสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นสากล 
กลยุทธท์ี่ ๒  เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล 
กลยุทธท์ี่ ๓  เตรียมความพร้อมของนกัศึกษา บุคลากร และคณาจารยเ์พื่อเขา้สู่อาเซียนและสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗: เป็นศูนย์กลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธท์ี่ ๑  พฒันาระบบและกลไกการบรหิารจัดการงานด้านทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธท์ี่ ๒  การอนุรกัษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ : เป็นองคก์รที่มีความห่วงใยตอ่สังคม  
กลยุทธท์ี่ ๑  ความห่วงใยตอ่สังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก 
กลยุทธท์ี่ ๒  พฒันามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นําเสนอทางเลือกทีด่ี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ : ศูนย์กลางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของภูมิภาค  
กลยุทธท์ี่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
กลยุทธท์ี่ ๒  การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรยีนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ สถาปัตยกรรม ทัง้หลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรระยะสั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๔ 

 

ส่วนที่ ๑ 
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ได้จัดทําขึ้นโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานตามภารกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT) และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย 
๑๐ ยุทธศาสตร์ ร่วมกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๑๑ ยุทธศาสตร์ 
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจํานวน 
๙ ยุทธศาสตร์ และมีการทบทวนทุกรอบปี โดยใช้กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ และพัฒนากลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลักของคณะ 

 
๑. ข้อมูลพืน้ฐานคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดต้ังขึ้นตามโครงการจัดต้ังศูนย์แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ ๒ และได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  
(พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔) โดยได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๕ ตอนที่ ๗๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง ดังต่อไปนี้  

๑.  เพื่อผลิตนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบําบัด และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒.  เพื่อเป็นศูนย์กลางของการตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการบําบัด รักษา และให้

      คําแนะนําทางด้านกายภาพบําบัด สําหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน
      และภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓.  เพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าและวิจัยปัญหา ตลอดจนการผลิตตําราในด้านการตรวจชันสูตร
      โรคทางห้องปฏิบัติการและด้านกายภาพบําบัด 

๔.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี  ต่างๆ กับสถาบัน 
     ทางการแพทย์อ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
๕.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงคุณภาพ ยกระดับขีดความสามารถในการตรวจชันสูตรโรคทาง

      ห้องปฏิบัติการ และการให้บริการกายภาพบําบัด ให้คําปรึกษาแนะนํา และช่วยเหลือในด้าน   
      ดังกล่าวแก่สถานพยาบาล สํานักงานแพทย์อ่ืนๆและสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค
      ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัจจุบันต้ังอยู่เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาคาร
ปฏิบัติงานประกอบด้วยอาคาร ๓ อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ๒๕,๔๐๔ ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๕ 

 

 
๒. พัฒนาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามท่ี
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๕ ตอนที่ ๗๒ นับถึงปัจจุบันมีอายุ ๓๗ ปี ซึ่งคณะได้มีการพัฒนาในทุกๆ
ด้านมาอย่างต่อเนื่องโดยสังเขปดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย ์
พ.ศ. ๒๕๒๒ รับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์เป็นรุ่นแรก 
พ.ศ. ๒๕๒๓ รับโอนโรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตร ๑ ปจีากคณะแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๒๕ รับการสนับสนุนเงินรายได้จากคณะแพทยศาสตร์เพือ่ต่อเติมโรงเก็บพัสดุคณะแพทยศาสตร์เปน็อาคารชั่วคราว 
พ.ศ. ๒๕๒๖ รับนักศึกษาสาขากายภาพบําบัดเป็นรุ่นแรก 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ย้ายสํานักงานคณบดีมาที่อาคาร ๑ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ปิดหลักสูตรพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตร ๑ ป ี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ปรับปรงุหลักสูตรปรญิญาตรีเทคนิคการแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ เปิดหลักสูตรพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทยห์ลักสูตร ๒ ป ี
พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดใช้อาคารปฏิบัติการกายภาพบําบัด 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรับปรงุหลักสูตรปรญิญาตรีกายภาพบําบัด 
พ.ศ. ๒๕๓๘ จัดตั้งสถานบรกิารสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบดั 
พ.ศ. ๒๕๓๙ - เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารห้องปฏิบัติการ 
 - รับอนุมัตงิบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒  เป็นจํานวนเงิน ๑๐๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อกอ่สร้างอาคาร ๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปิดหลักสูตรพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตร  ๒  ป ี
 - เปิดหลักสูตรปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวทิยาปฏิบัติการทางการแพทย ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารห้องปฏิบัติการ 
 - สร้างอาคาร ๒ แล้วเสร็จและย้ายเข้าใช้พื้นที ่
พ.ศ. ๒๕๔๓ - เปล่ียนชื่อหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการปฏิบตัิการทางการแพทย์ เป็น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปรับปรงุหลักสูตรปรญิญาตรีเทคนิคการแพทย์และปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีกายภาพบําบัด 
พ.ศ. ๒๕๔๕ - เป็นแกนนําในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร ์

(หลักสูตรร่วม) 
 - จัดตั้งศูนยว์ิจัยและพัฒนาการตรวจวินจิฉัยทางห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ (ศวป.) โดยมุ่ง ดําเนินการ

วิจัยและพัฒนาใน ๔ แนวทางหลักได้แก่ โครงการวจิัยและพัฒนาเพื่อการควบคุม 
และป้องกันโรคธาลัสซีเมียโครงการวจิัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งโครงการวิจัยและพัฒนาภูมิคุ้มกัน
ระดับโมเลกุลและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อโครงการวิจยัและพัฒนาวิธีการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ
เพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขากายภาพบําบัด 
 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก (โครงการพิเศษ) 
 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพเิศษ) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปรับโครงสร้างสํานักงานคณบดีเป็น ๒ กลุ่มภารกิจ และยุบ ๕ ภาควิชา เป็น ๒ สายวิชา  

คือ สายวิชาเทคนิคการแพทยแ์ละสายวิชากายภาพบําบัด 
พ.ศ. ๒๕๕๐ - เริ่มใช้โปรแกรม e-office เป็นเครื่องมือในระบบการบริหารงานภายในคณะ 
 - เริ่มใชร้ะบบการประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA 
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พ.ศ. ๒๕๕๑ - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากบั Fujita Health University  ประเทศญี่ปุ่น 
 - ขยายโครงการความร่วมมือกบัสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวในโครงการยกระดับ 

นักวิเคราะหก์ารแพทยใ์ห้เป็นระดับปริญญาตร ี
 - ปรับโครงสร้างภายในสายวิชาเป็นกลุ่มวิชาต่างๆจํานวน  ๘  กลุ่มวิชา 

สายวิชากายภาพบําบัด ประกอบด้วย   
๑) กลุ่มวิชาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  ๓) กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต  
๒) กลุ่มวิชาระบบประสาท                 ๔) กลุ่มวิชากายภาพบําบัดแบบบูรณาการ 
สายวิชาเทคนคิการแพทย์ ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก   
๒) กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก  
๓) กลุ่มวิชาเคมคีลินิก        
๔) กลุ่มวิชาภูมคุ้ิมกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบรกิารโลหิต 

 - ปรับโครงสร้างการบริหารหลักสูตรภายในคณะฯ โดยแต่งตัง้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ 
 - เปิดหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑติสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย ์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
- วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดได้รับทุนสนับสนนุจาก สกว.เพือ่พัฒนาให้เป็นวารสารระดับ

ภูมิภาคและนานาชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากบั Kumamoto Health Science University ประเทศญี่ปุ่น 
 - เปิดหลักสูตร ปริญญาโท สาขากายภาพบําบัด (โครงการพเิศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 - ปรับปรงุหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 - ปรับปรงุหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย ์

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 - ปรับปรงุหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 - ปรับปรงุหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 - ผลการประเมินการปฏิบัตริาชการตามคํารับรอง (กพร.) เป็นอันดับ ๔ ของทกุคณะวิชา 
 - จัดทําการประเมินคุณภาพภายในระดับสายวิชา 
 - จัดตั้งกลุ่มวิจัย ปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออืน่ๆ 
 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดได้รับการจัดอันดับ ๑ ใน ๑๐ วารสารไทยที่มีค่า Impact 

factor (TCI) 
พ.ศ.๒๕๕๓ - จัดทําหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๓) ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - ปรับปรงุหลักสูตรครบทุกหลกัสูตร ที่คณะฯ เป็นเจ้าของหลักสูตร และจัดทําหลักสูตรวทิยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 - ผ่านการรับรองสถาบันการศกึษาที่เปดิดําเนินการสอนหลกัสูตรวทิยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์เป็นแห่งแรก โดยการประเมินของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และได้เห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 - ปรับปรงุโปรแกรม n-workload ในการคิดภาระงานสอนทกุคณาจารย ์
 - ใช้โปรแกรม AMSMIS ในการเก็บข้อมูลของบคุลากร 
 - เป็นคณะวิชาหนึ่งใน ๑๔ คณะนําร่อง จัดทํารายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการ
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ดําเนินงานที่เปน็เลิศ (Education Criteria for Performance Excellencd : EdPEx) 

 - จัดทําการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกกลุ่มวิชา 

 - ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชงิวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอดุมศึกษาใน
ประเทศโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ระดับคะแนนดีเยี่ยม ๒ 
ตัวชี้วัด  คือ Equivalent International Journal Publication/ discipline และ Journal  Impact  
Factor/Discipline 

- ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานอุทยานวทิยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัตกิารชุมชนในการขอรับรอง
คุณภาพ ISO ๑๕๑๘๙ 

 - ขออนุมัตจิัดตัง้ กลุ่มวิจัยการพฒันาความสารมารถทางกายภาพและคุณภาพชีวิต 
 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดได้รับการจัดอันดับ ๑ ใน ๕ วารสารไทยที่มีค่า Impact 

factor (TCI) และได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ WHO 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - เปิดหลักสูตรใหม่ ๒ หลักสูตร  ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์  และปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
 - มีการถ่ายทอดตวัชี้วัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในลงสู่ประธานหลักสูตร 
 - ใช้ระบบ AMS e-office version ใหม ่
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวนิิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์

ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบ ISO ๑๕๑๘๙: ๒๐๐๗ 
 - สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ไดร้ับการรับรอง

มาตรฐานในระบบ ISO ๑๕๑๘๙: ๒๐๐๗ 
 - ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chinese University of Hong Kong (CUHK) มหาวิทยาลัยดทีี่สุดอันดับ 

๕ ของเอเชีย 
 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด เป็น ๑ ใน ๕๙ วารสารไทยที่ได้รับการรับรองในกลุ่มที่ ๑ 

(ผ่านการรับรองคุณภาพ ให้การรับรองไว้ ๓ ปี) และได้ราบการจัดใหเ้ป็นวารสารวิชาการระดบัชาติ จาก
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 - ใช้โปรแกรม r-Workload ในการคิดภาระงานวิจัยของคณาจารย ์
 - จัดทําโครงการค่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขยีนบทความวิจัยสู่การตีพมิพ์วารสารระดบันานาชาติ

ให้กับนกัวิจยัคณะเทคนิคการแพทย์ (AMS Publication Camp) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ร่วมจัดตั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 - ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการรว่มกบั ๒ สถาบัน คือ Daegu Health College ประเทศเกาหลี

ใต้ และ Centro Escolar University ประเทศฟิลิปปินส์ 
 - ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Physical Education, Gannan Normal 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 - ลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ

คณะแพทย์แผนไทย มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
 - คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตหิน่วยงานด้านการวจิัยสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ประเภท

คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจยัระดับดีเลิศ จากมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวนิิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ไดร้ับรางวัล

เชิดชูเกยีรตหินว่ยงานด้านการวิจัย ประเภทศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๗ - จัดตั้งศูนยว์ิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดขอ้อื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
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 - หน่วยบรกิารธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ และ
สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ได้รบัการรับรองด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ ISO ๑๕๑๙๐: ๒๐๐๓ 

 - ลงนามหนังสือความตกลง (Letter of Agreement - LOA) กับ University of Medical Technology 
(Mandalay) และ University of Medical Technology (Yangon) 

- ได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลกัเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนคิการแพทย์ และ
กายภาพบําบัด จากสภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบําบัด 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - รับการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหว่าง คณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

 - ปรับปรงุหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๘) และ
ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาเทคนิคการแพทย์เป็นเวลา ๕ ปีการศึกษา (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

 - โครงงานน้ํายาธาลัสซีเมีย ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเครื่องมือแพทยก์ับองคก์าร
อาหารและยา (อย.) 

 - ได้รับการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันจากสภาวิชาชีพ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
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๓. การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis) 
  จุดเด่น โอกาสพัฒนา สิ่งที่อยากเห็นใน ๔ ปีข้างหน้า 
สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๑.) การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  - นักศึกษาสามารถสอบผ่านใบ

ประกอบวิชาชีพมากกว่า ๘๐%  
- บัณฑิตได้งานทําภายใน ๑ ปี
มากกว่า ๙๐%  
- นักศึกษาได้ฝึกงานกับ Specimen 
จริง  
- นักศึกษามีเวลาในการทํากิจกรรม
นอกเวลามาก 
- นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานใน
ชุมชน 
- คณาจารย์ เอาใจใส่นักศึกษาดี 

- นักศึกษายังขาดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 
- พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
กิจกรรมแบบสหสาขาวิชาระหว่าง
นักศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
- การแก้ไขปัญหาจํานวนบุคลากรลดลง
อีกใน ๕ ปีข้างหน้าโดยเฉพาะสายวิชา
เทคนิคการแพทย์ 
- การคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเข้า
ศึกษาท้ังภาคปกติและโครงการพิเศษ 
- เพิ่มทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษามีความรู้ทางวิชาชีพลดลง 
- อาจารย์รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 

- บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ประกอบ
อาชีพได้อย่างอิสระ 
- เพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตท่ีเป็น
นานาชาติ   
- นักศึกษามีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย 
- นักศึกษาได้ฝึกงานในโรงพยาบาลที่มี
มาตรฐานระดับชาติ/สากล 
- นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นมีการคิด
วิเคราะห์ท่ีเป็นระบบ มีความสามารถในการใช้
ภาษานานาชาต ิ
- เพิ่ม Community-based Research 
- การดําเนินงานตามระบบ TQF มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
- การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการ
ของสังคม 
- ผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 

๒) การวิจัยและการพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพ่ิมศักยภาพและขึดความสามารถในการแข่งขัน 
  - มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 

- มีศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจัยระดับคณะ 
- ผลงานตีพิมพ์และนักวิจัยเป็นที่
รู้จักในระดับนานาชาต ิ
- สามารถตีพิมพ์ผลงานได้ในสัดส่วน 
๑:๑ 
- มีกองทุนวิจัยสนับสนุนการวิจัยใน
คณะ 

- เพิ่มผลงานวิจัยท่ีสามารถประยุกต์ใช้
ประโยขน์กับประชาขนอย่างแท้จริง 
- เพิ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง 
- สร้างผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีมี
คุณภาพสูงขึ้น  
- ผลักดันการบูรณาการวิจัยการเรียน
การสอน และการบริการวิชาการให้เป็น
งานเดียวกัน  
- เน้นการพัฒนาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ยังขาดการวางแผนดา้น
ระเบียบ วิธีวิจัยท่ีดี ทําให้ไม่สามารถต่อ
ยอดงานวิจัยได้ 
 
 
 
 
 
 
 

- ยกระดับโครงการบ่มเพาะอาจารย์วิจัยรุ่น
ใหม่ โดยทําให้เป็นที่ยอมรับ 
- สร้างทีมงานพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้สาย
สนับสนุนทําการวิจัยแบบ R๒R 
- มีงานวิจัยท่ีนําไปสู่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 
- ควรเน้นการวิจัยทางด้านการวินิจฉัยและ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
- พัฒนาคลินิกให้คําปรึกษาด้านสถิติระเบียบ
วิธีวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ 
- อาจารย์ทุกคนสามารถทําวิจัย และตีพิมพ์
ผลงานในระดับชาติและนานาชาต ิ
- มีศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจยัเพิ่มขึ้น 
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๓) การบริการวิชาการที่สร้างเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  - มีสถานบริการฯเป็นแหล่งบูรณา

การการเรียนการสอน การวิจัย สู่
การให้บริการทางวิชาการ และเป็น
แหล่งค้นหาโจทย์วิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ 
- มีวารสารเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบําบัด 
- มีอาจารย์ท่ีมีศักยภาพด้านวิชาการ
พร้อมที่จะเป็นวิทยากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- พัฒนาเครือข่ายการให้บริการกับ
โรงพยาบาล หน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชน 
- สร้างทีมการตลาดมืออาชีพ 
- สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 
- กาํกับ ดูแลด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- พัฒนาสถานบริการฯ เป็นแหล่งความ
เชี่ยวชาญและสร้างรายได้ 
- มีความเชื่อมโยงกับชุมชนรอบมหาวิทยาล้ย 
- การบูรณาการ การเรียนการสอนการวิจัย สู่
งานบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 
- สถานบริการฯ มีการบริหารจัดการแบบมือ
อาขีพ 
- มีความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อขยาย
ตลาด การบริการบางอย่างสู่ตลาดอาเซียน 
- มีพื้นที่การให้บริการอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม 

๔) การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      - เพิ่มบทบาทอาจารย์ และนักศึกษาในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- นําวัฒนธรรม ประเพณีมาประยุกต์กับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
- การสนับสนุนด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 

๕) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน 

- บุคลากรมีความทุ่มเทและพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง 
- เป็นหน่วยงานที่มีขนาดเหมาะสม 
สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารได้
ง่าย 

- การจัดระบบการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
- การปรับตัวของคณาจารย์และ
บุคลากรสู่มหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐ 
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และองค์กร
ท่ีมีความสุข 

- การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล 
- มีระบบงานที่มีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 
- ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
- มีนโยบายและแนวทางบรรลุนโยบายที่เป็น
รูปธรรม 
- เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและทํางาน
อย่างมีความสุข 
- การพัฒนาบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ 
- มีทีมงานประชาสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็ง 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
- มีการประเมินผลการปฏิบัตงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
- จัดหาครุภัณฑ์ได้เพียงพอและเหมาะสม 
- ดําเนินการเรื่องการทดแทนบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการใน ๔ ปีข้างหนา้ 
- มีระบบการเตรียมผู้บริหารเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหาร 
- มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงาน 
- จัดระบบให้บุคลากรใช้ศักยภาพได้เต็ม
ความสามารถ 
- เน้น Output/Outcome มากกว่าProcess 
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สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
๑.)การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 - เป็นสถาบันเดียวของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่ผลิต PT และ
เป็นสถาบันที่มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนา 
- คุณภาพบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บัณฑิต มีอัตราการมีงานทํา 
และศึกษาต่อสูง 
- มีคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ท้ัง
การสอน วิจัย และ บริการวิชาการ
ได้อย่างบูรณาการและมีชื่อเสียง
ระดับประเทศและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  
- มีสถานที่ฝึกงานเป็นของตนเอง 
- มีแหล่งฝึกงานของนักศึกษาอย่าง
เพียงพอ 
- อาจารย์ฝึกงานทางคลินิกให้
นักศึกษาด้วยตนเอง 
- อาจารย์มีทักษะการรักษาทาง
คลินิก 
- อาจารย์มีวุฒิการศึกษา ป.เอก 
และหลากหลายสาขาที่เชี่ยวชาญ 
- มีหลักสูตร ป.โท ท่ีเปิดสอน เสาร์
และอาทิตย์ 
- อาจารย์ท่ีปรึกษามีเวลาสําหรับ
นักศึกษา ในการเข้าปรึกษาปัญหา
ต่าง ๆ 

- มีอัตราส่วนของ PT ต่อประชากรน้อย
ท่ีสุด เมื่อเทยีบกับภาคอื่นๆ  
- ขยายกําลังการผลิตนักกายภาพบําบัด
ได้อีกเท่าตัวเนื่องจากประชากรในอีสาน
มีมากท่ีสุดในประเทศ  
- หลักสูตรมีการปรับปรุง  
- การเข้าสู่ AEC ของประเทศทําให้
สามารถรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มได้  
- คณะฯ และมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะ
สนับสนุนให้เติบโตและแยกเป็นคณะ
กายภาพบําบัด เพื่อแสดงศักยภาพใน
การบริหารการศึกษาได้เต็มท่ี  

- Transformative knowledge 
- Analytical thinking 
- กล้าแสดงความคิดเห็น systematic 
thinking  
- มีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับ
นานาชาติ  
- การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใหดี้ขึ้น  
- มีระบบการจัดการท่ีรับ นักศึกษาท่ีเข้าใจ
วิชาชีพ PT  
- ขยายหรือเปิดสาขาทางกายภาพบําบัด
เฉพาะทางที่หลากหลายมากขึ้น  
- มีความร่วมมือกับหลักสูตรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อ
เปิดศูนย์การฝึกและฟื้นฟูนักกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศอย่างครบวงจร  
- การพัฒนาศักยภาพในการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ  
- ขยายความร่วมมือด้านวิชาการกับนานาชาติ 
กับสถาบันที่ผลิตนักกายภาพบําบัดฃระดับ
นานาชาต ิ
- มีการขยาย Intra-structure ในการผลิตนัก
กายภาพบําบัด 
- พัฒนาระบบการรับเข้าเพื่อให้ได้นักศึกษา 
(input) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒) การวิจัยและการพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพ่ิมศักยภาพและขึดความสามารถในการแข่งขัน 
  - คณาจารย์ส่วนใหญ่สําเร็จปริญญา

เอกและหลากหลาย สร้างทางเลือก
ในการวิจัยได้หลากหลาย  
- มีความร่วมมือกับสถาบันและ
องค์กรในต่างประเทศที่หลากหลาย  
- มีกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยท่ีมี
ศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ  
- มีคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ท้ัง
การสอน วิจัย และ บริการวิชาการ
ได้อย่างบูรณาการและมีชื่อเสียง
ระดับประเทศและเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ 
 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อปริญญา
เอกและการพัฒนาตําแหน่งทางวชิาการ  
- คณาจารย์มีงานวิจัยรองรับ  
-เพิ่มทุนและครุภัณฑ์วิจัยไปพร้อมๆกับ
การขยายการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
- เพิ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
กายภาพบําบัด  

- เพิ่มอุปกรณ์ สื่อ ครุภัณฑ์ และพ้ืนที่ในการ
ทําวิจัย มีคลินิกด้าน research 
methodology + statistics + publication 
clinic + language เพิ่ม Community  
based research 
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๓) การบริการวิชาการที่สร้างเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  - มีความพร้อมของ หน่วยงาน 

องค์กรและชุมชนในการให้บริการ
วิชาการอย่างย่ังยืนได้ 
- มีกลยุทธ์ในการให้บริการวิชาการ
ท้ังในระดับประเทศที่ย่ังยืน  
- มีชุมชนที่สามารถให้บริการ
วิชาการเพื่อสังคมได้ง่าย  
 
- สายวิชากายภาพบําบัดมีการนําผล
และองค์ความรู้งานวิจัยถ่ายทอดสู่
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
- มีเครือข่ายในการบริการวิชาการ 

- เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  
- สังคมผู้สูงอายุกําลังเคลื่อนเข้าสู่
ประเทศไทย ทําให้มีโอกาสดีในการ
ขยายการวิจัยและบริการด้านนี้อย่าง
ชัดเจน  
- ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการเป็น
วิทยากรในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมทุนในการบริการวิชาการ 

- จัดต้ังศูนย์กายภาพบําบัดแบบครบวงจร  
- ชุมชนเห็นความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือ
ในการบริการวิชาการ  
- สร้างความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้
ร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพ 
  ในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนในหลายๆ 
รูปแบบและหลายมิติ 
- งานวิจัยถูกนําไปใช้ในการเรียนการสอนและ
บริการทางวิชาการอย่างบูรณาการ  
- ขยายขนาดและคุณภาพการบริการทาง
กายภาพบําบัดได้อีก ๒๐๐% และสร้างรายได้
หลักให้แก่คณะฯ  
- ขยายบริการวิชาการทางกายภาพบําบัดเข้าสู่
ชุมชนให้มากขึ้น 

๔) การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - มีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีอนุรักษ์ต่อ

กันมาอย่างดี ทําให้ศึกษาเรียนรู้ได้
ง่าย 
- งานด้านวิจัยและวิชาการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาไทยด้านสุขภาพได้มี
คณาจารย์ได้นําร่องไว้แล้วและมี
ชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ  

- การแพทย์แผนไทยกําลังเติบโตอย่าง
เป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมไทยและนานาชาติมากขึ้น จึงเป็น
โอกาสดีท่ีจะผสมผสานศาสตร์นี้เข้ากับ
งานกายภาพบําบัดและเติบโตไปด้วยกัน  

- เพิ่มบทบาท อาจารย์และนักศึกษา ในการ
พัฒนาชุมชน และวัฒนธรรม  
- มีโครงการที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะต่อ
ชุมชนใกล้เคียงและนําผลงานทางวิชาการหรือ
งานวิจัยเข้าไปใช้  
- นําวัฒนธรรม ประเพณีท่ีสามารถประยุกต์ใช้
ในการดูแลรักษาสุขภาพ  
- ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น (การนวดไทย การใช้
สมุนไพร) ในรูปแบบของการให้บริการวิชาการ
ประยุกต์ร่วมกับวิถีท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนใน
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  
- ควรมกีารผสมผสานศาสตร์นี้เข้ากับงาน
กายภาพบําบัดและเติบโตไปด้วยกัน 
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๕) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
  

- การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐทําให้การบริหารจัดการทําได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความ
คล่องตัวมากขึ้น  
- มีโครงสร้างบริหารงานที่ชัดเจน
และสามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- มีคณาจารย์รุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพ 
พร้อมเรียนรู้และปฏิบัติการบริหาร  
  

- พัฒนาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาด้าน
กายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม  
  

- มีระบบ และกลไกในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ตรงกับสายงานเพิ่มขึ้น  
- มีระบบสนับสนุนเพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
- สายสนับสนุนมีความเป็นมืออาชีพ 
- มีฐานข้อมูลท่ีอัพเดตและเข้าถึงง่าย  
- มีการบริหารที่ชัดเจน ตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยประกอบด้วย 
- มีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับปริมาณ
งานของสาย 
- สายสนับสนุน (มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
และความเป็นมืออาชีพมีจิตบริการ สนับสนุน/
เอื้อการทํางานของอาจารย์อย่างมี
ประสิทธิภาพและมืออาชีพ) 
- อุปกรณ์การสอนการวิจัย  
- ระบบพัฒนาการรับนักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- ระบบสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
และผลงาน สอน วิจัย 
- ปัจจัยเกื้อหนุน เช่น รถ จํานวนบุคลากร (ท้ัง 
อาจารย์และสายสนับสนุน) งบประมาณ 
- ระบบการจัดการบริหาร Decentralized  
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้า
พร้อมๆกันทั้งสองสาขาวชิา 
- team work ท่ีมีประสิทธิภาพ 
- มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีธรร
มาภิบาล องค์กรพึ่งตนเองได้  
  และพร้อมที่จะเป็นคณะกายภาพบําบัด  
- มีแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทนบุคลากรให้
เพียงพอต่อปริมาณงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๑๕ 

 

ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 

๑. พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านยิม 
พันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นที่ยอมรับ

ในระดับมาตรฐานสากล ทํานุบํารุง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ “เทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดชั้นนําระดับโลกเพื่อสุขภาวะของสังคมโลก” โดยกําหนด

เป้าหมายคือ อันดับ ๑ ใน ๓ ของประเทศ, ๑ ใน ๕๐ ของเอเชีย และ ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก (เทียบเคียง
ระดับโลกในสาขา Medicine) 

ค่านิยม MTPT (Moral/Ethics: คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส  
 Teamwork/Collaboration networking: ทํางานเป็นทีม 

Professional/Academic excellence: มุ่งเน้นความสําเร็จอย่างมืออาชีพ 
Translation/Innovation/Transformation มุ่งเน้นนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์  

 
๒. เสาหลักของยทุธศาสตร์ (Strategic Pillar)  

 
 

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดชั้นนําระดับโลกเพ่ือสุขภาวะของสังคมโลก
1 ใน 3 ของประเทศ/1 ใน 50 ของเอเชีย/1 ใน 400 ของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับโลก

เสาหลักท่ี 1 

Green and Smart Campus

เสาหลักที่ 2

Excellence Academy

เสาหลักที่ 3

Culture and Care 

Community

เสาหลักที่ 4

Creative 

Economy

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559-2562

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560-2563

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ
(Ready To Work)

เป็นเลิศด ้านการวิจัย
(Research Excellence)

บริการทางวิชาการแก ่สังคม
ระดับมาตรฐานสากล

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ที่มีค ุณภาพและมีมาตรฐาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่ือสารองค ์กร

พัฒนาระบบบริหารการวิจัย
ที่มีค ุณภาพและมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีตอบสนองต ่อสังคม

พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรและ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโครงสร้างพ ื้นฐาน
และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 

1

พัฒนาการเป็น

มหาวิทยาลัยสี

เขียว

ยุทธศาสตร์ที่ 

2 

เป็นอุทยานการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิตของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 

3 

สร้างความเป็น

เลิศในการ

บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่

4

เป็นองค์กรที่

เป็นเลิศด้าน

การผลิตบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 

5

เป็นองค์กรที่

เป็นเลิศด้านวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 

6

พัฒนา

มหาวิทยาลัย

ไปสู่ความเป็น

สากล

ยุทธศาสตร์ที่

7

เป็นศูนย์กลาง

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 

8 

เป็นองค์กรที่มี

ความห่วงใยต่อ

สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 

9 

ศูนย์กลาง

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของ

ภูมิภาค



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๑๖ 

 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) 
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ .ศ .

๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ เสาหลักยุทธศาสตร์ และพันธกิจด้านต่างๆ จะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 

เสาหลักที่ ๑ : Green and Smart Campus 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
เป้าประสงค์: 

คณะเทคนิคการแพทย์ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย  และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus) 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
เป้าประสงค์: 

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้และ
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและสังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและห้องสมุดมีชีวิต (Smart Learning and Living Library) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์: 

คณะเทคนิคการแพทย์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และมี
แนวทาง วิธีการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสมรรถนะสูง (High performance human resource 
management) 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๔ จัดหารายได้จากทรัพยากร นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และงานบริการ 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

เสาหลักที่ ๒: Excellence Academy 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 
เป้าประสงค์: 

บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผู้ที่มีคุณธรรม มี
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมทํางาน” อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคม
อย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตบัณฑิตพึงประสงค์สู่ตลาดงาน 
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กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านวิจัย 
เป้าประสงค์: 

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการ
เสริมสร้างสุขภาวะ ชุมชน และเศรษฐกิจ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างบรรยากาศและส่งเสริมความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่น สู่ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มี  
                 คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖: พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์: 

คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการวิจัย 
บุคลากรและนักศึกษามีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒  เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล 
กลยุทธ์ที่ ๓  เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล 

 

เสาหลักที่ ๓: Culture and Care Community 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗: เป็นศูนย์กลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์: 

ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒ การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘: เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 
เป้าประสงค์: 

เป็นผู้นําด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ 
และการดูแลชุมชนและสังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นําเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๑๘ 

 

เสาหลักที่ ๔: Creative Economy 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙: ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 
เป้าประสงค์: 

ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาค 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน 

     ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ สถาปัตยกรรม ทั้งหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรระยะสั้น 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๑๙ 

 

รายละเอียด 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒๐ 

 

 
 
 
 

เสาหลักที่ ๑  
: Green and Smart Campus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
 
เป้าประสงค์ : คณะเทคนิคการแพทย์ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่

เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย  และการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัดของยทุธศาสตร ์

๑. มีการจัดทําแผนพื้นที่สีเขียว และการใช้พ้ืนที่ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพคลอบคลุมการจัดการขยะของเสียทั้งอาคารเก่าและ

อาคารใหม ่
๓. มีห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการได้รับรองมาตรฐานมีการจัดการสิ่งแวดล้อมทีดี่ครบร้อยละ 

๑๐๐  ใน ๔ ปี และได้รับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
๔. ลดการใช้ไฟฟ้าลงทุกปี มากกว่าร้อยละ ๑๐ 

 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้

เป็นแคมปัสท่ีเขียวและสะอาด 
(Green and Clean Campus) 

 

๑.๑ มีการจัดทําแผนพื้นที่สีเขียว และการใช้พื้นที่ภายในปีพ.ศ.๒๕๖๐  
๑.๒ มีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพคลอบคลุมการจัดการขยะของ

เสียท้ังอาคารเก่าและอาคารใหม่ 
๑.๓ มีห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการได้รับรองมาตรฐานมีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่ดีครบร้อยละ ๑๐๐ ใน ๔ ปี และได้รับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

๒. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด (Clean Energy) 

๑.๔ ลดการใช้ไฟฟ้าลงทุกปี มากกว่าร้อยละ ๑๐ 

 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒๒ 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบรหิารคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พฒันาสู่การเปน็มหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)         
๑.๑ จัดทําแผนบริหารพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริเวณโซน
การศึกษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มเส้นทางเดินเท้าที่มีหลังคาเชื่อม เพื่อความปลอดภัยคุ้มค่าและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ดําเนินการจัดระเบียบวินัย ด้านการจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ๑.๑) มีการจดัทําแผนพื้นที่สี
เขียว และการใช้พื้นที่ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
และพัฒนาบุคลากร 

๑.๑.๑ ขยายโรงอาหาร 
๑.๑.๒ ทําสวนร่มจามจุรีเป็นที่นั่งดีๆ มีร้านกาแฟอร่อยถูก ๆ 
๑.๑.๓ ทําซุ้ม-สวนไม้หอม เก้าอี้นั่ง 
๑.๑.๔ โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ให้เป็นห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้งานได้หลากหลาย 
๑.๑.๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร ๑ และตึกสระน้ํา 
๑.๑.๖ โครงการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลและห้องละหมาด 
๑.๑.๗ โครงการจัดทําชุดปฐมพยาบาลประจําห้องปฏิบัติการ 
๑.๑.๘ โครงการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

       

๑.๑.๙ ปรับปรุงพื้นที่สนามด้านข้างของคณะให้เป็นส่วนที่นักศึกษาสามารถใช้พักผ่อนและทํางานหรือ
กิจกรรมต่างๆได้นอกชั่วโมงเรียนซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาซึ่งมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทําให้พื้นที่ในห้องสมุดหือในส่วนเก้าอี้โต๊ะที่โรงอาหารไม่เพียงพอ ปัจจุบันนักศึกษาจะใช้วิธีไป
พักตามห้องเรียนที่ว่างหรือห้องที่รอเรียนซึ่งต้องเปิดแอร์ เปิดไฟทําให้สิ้นเปลือง 

        

๑.๑.๑๐ จัดทําไฟสัญญาณเตือน ป้านเตือน และสัญลักษณ์ที่เด่นชัดเพื่อเตือนรถที่วิ่งสัญจรที่ถนนระหว่าง
อาคาร ๑ และอาคาร ๒ ให้รถชะลอวิ่งช้าๆ และหยุดให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลาย  
ทําลอนคลื่นเบรกรถก่อนทางม้าลาย/ก่อนเข้าวงเวียน 

        

๑.๑.๑๑ ทําสวนออกกําลังกาย (ตัวอย่าง ๑๐ x ๑๐ ม. ใช้ออกกําลังกายได้)         
๑.๑.๑๒ พัฒนาห้องเรียนให้ทันสมัย เหมาะสม สะอาด มีผู้ดูแลอย่างเป็นระบบและเพียงพอ  
 
 
 

        



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ 

 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการ รณรงค์สร้างจิตสํานึก เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย แผนการ
จัดการของเสีย (การคัดแยกและกําจัดขยะ แผนการบําบัดน้ําเสียลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์การใช้น้ํา) 

    ๑.๒) มีระบบตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพคลอบคลุมการ
จัดการขยะของเสียทั้งอาคาร
เก่าและอาคารใหม่ 

คณบดี/ 
ฝ่ายบริหารฯ/
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

๑.๓ พัฒนาห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๑.๓.๑ จัดให้มีการชี้แจง จัดอบรม เรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

และให้มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
๑.๓.๒ โครงการจัดทําห้องเก็บสารเคมีนอกอาคารเรียน 
๑.๓.๓ โครงการกําจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
๑.๓.๔ พิจารณาทําแผน และ หางบประมาณ ในการแก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ชํารุด หรือ 

ควรได้รับการแก้ไข 

    ๑.๓) มีห้องวิจัย 
ห้องปฏิบัติการได้รับรอง
มาตรฐานมีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีครบร้อยละ 
๑๐๐ ใน ๔ ปี และได้รับรอง
มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาต ิ

คณบดี/ 
ฝ่ายบริหารฯ 
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย/ 
หัวหน้าสายวิชา 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy)         
๒.๑ มีการบริหารจัดการด้านพลังงาน อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การตรวจวัดการใช้พลังงานในแต่ละอาคาร มี
แผนการอดนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด อาทิ ไฟส่องสว่างที่ประหยัดพลังงาน 

๒.๑.๑ โครงการจัดทํา Auto sensor ในการเปิด-ปิดสวิทช์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒.๑.๒ การใช้พลงังานสะอาด 
๒.๑.๓ การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

    ๑.๔)  ลดการใช้ไฟฟ้าลงทุกปี 
มากกว่า ร้อยละ ๑๐ 

ฝ่ายบริหารฯ/ 
ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 
  
 

    
    
    

 
 

 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 

 
 

เป้าประสงค์ :  คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สร้างแรงบันดาลใจใน
การที่จะเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและสังคม 

 
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 

๑. มีระบบพื้นฐานด้าน ICT  
- มี Wifi ที่มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั้งพื้นที่ของคณะ  
- มีระบบสารสนเทศครอบคลุมพันธกิจที่สําคัญ  
- มีการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ 

๒. มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความ
ม่ันคง และปลอดภัย 

๒.๑ มีระบบพื้นฐานด้าน ICT  
- มี Wifi ท่ีมีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมท้ังพื้นที่ของคณะ  
- มีระบบสารสนเทศครอบคลุมพันธกิจท่ีสําคัญ  
- มีการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ 

๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัก
อาศัยท่ีนําสมัย  
(Learning and Living Smart) 

๒.๒ มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจ  
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 

 
 
 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒๕ 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบรหิารคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เปน็อุทยานการเรียนรู้ตลอดชวีิตของสังคม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย         
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายด้าน ICT ระบบ Wifi มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ครอบคลุมพื้นที่ 

๑.๑.๑ โครงการปรับปรุงระบบไอซีทีให้มีความเสถียรและมีช่องสัญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกงาน ฯลฯ 

    ๒.๑) มีระบบพื้นฐานด้าน ICT  
- มี Wifi ที่มีประสิทธิภาพสูง
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ของคณะ  

- มีระบบสารสนเทศ
ครอบคลุมพันธกิจที่สําคัญ  

- มีการพัฒนานวัตกรรมและ
สื่อการเรียนรู้ 

ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 

๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) e-office ระบบ
บริหารงานบุคคล มีแอพลิเคชั่นครอบคลุมพันธกิจที่สําคัญและนําไปใช้งานได้จริง เช่น ระบบ Student Sevices 
ระบบบริหารงานวิจัย ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

    ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 

๑.๓ พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Classroom, Virtaul 
Classroom Virtaul Laboratory, Learning Tranformation เป็นต้น 

    ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 

๑.๔ ส่งเสริมหน่วยผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ที่ผสมผสานระบบแอพลิเคชั่นต่างๆมัลติมีเดีย     ฝ่ายบริหารฯ/ 
ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 

๑.๔.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอนที่ทันสมัย เช่น มี VDO หรือเอกสารการสอน หรือมีการจัด
กิจกรรมผ่านสื่อ IT ต่างๆ 

    

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพักอาศัยที่นําสมัย (Learning and Living Smart)         
๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนที่นักศึกษาและบุคลากรสามารถเรียนรู้ได้
ในทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกช่องทาง (Ubiquitous Learning) 

    ๒.๒) มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นและ
มีความพึงพอใจ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑ 

ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 

๒.๒ ปรับปรุงระบบกายภาพของหอสมุดให้มีบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้ มีที่นั่ง
สบายและหลากหลายรูปแบบ มีพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และมีพื้นที่ให้บริการเพื่อก้าวสู่การ
เป็น "ห้องสมุดที่มีชีวิต" 

    ฝ่ายวิชาการและการ
ต่างประเทศ/ 
ฝ่ายบริหารฯ 

 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

 
 
เป้าประสงค์ :  คณะเทคนิคการแพทย์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
ที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพื่อการ
พ่ึงพาตนเอง 

 
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์  

๑. มีความสําเร็จการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
๒. ความสําเร็จพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

๒.๑ บุคลากรได้รับรางวัลและเชิดชูเกียรติทั้งภายในและภายนอกอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
๒.๒ มีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ผศ. รศ. ศ. ร้อยละ ๘๐ 
๒.๓ มีเชี่ยวชาญ ชํานาญการเพิ่มขึ้น สายวิชาการ ปีละ ๑ คน 

๓. มีการดําเนินการตามแนวทางสู่องค์กรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
๔. มีการรับรองมาตรฐานสากลอย่างน้อย ๑ ระบบ 
๕. ระดับความสําเร็จของโครงการวิจัยที่นําไปสู่รายได้ 
๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒๗ 

 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ท่ีเป็นเลิศ 

๓.๑ มีความสําเร็จการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 
 

๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
สมรรถนะสูง (High 
performance human 
resource management) 

๓.๒ ความสําเร็จพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 ๓.๒.๑ บุคลากรได้รับรางวัลและเชิดชูเกียรติท้ังภายในและภายนอกอย่าง

น้อยร้อยละ ๕ 
 ๓.๒.๒ มีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ผศ. รศ. ศ. ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๒.๓ มีเชี่ยวชาญ ชํานาญการเพิ่มขึ้น สายวิชาการ ปีละ ๑ คน 

๓. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล 

๓.๓ มีการดําเนินการตามแนวทางสู่องค์กรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ติดตามการ
พัฒนาผลลัพธ์ 
๓.๔ มีการรับรองมาตรฐานสากลอย่างน้อย ๑ ระบบ 

๔. จัดหารายได้จากทรัพยากร 
นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา 
และงานบริการ 

๓.๕ ระดับความสําเร็จของโครงการวิจัยท่ีนําไปสู่รายได้ 
- มีโครงการบริการทางวิชาการโดยใช้ความเป็นเลิศและนวัตกรรม ๑ 

โครงการ 
- มีชิ้นงานร่วมกับภาคเอกชนที่นําไปสู่การหารายได้เชิงพาณิชย์ 
- มีการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
มากกว่า ๓.๕๑ 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

๓.๖ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒๘ 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบรหิารคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สรา้งความเปน็เลิศในการบริหารจัดการ 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ         
๑.๑ จัดโครงสร้างและกระบวนการทํางาน Process Redesign สนับสนุนการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยชั้นนําระดับโลก โดยส่งเสริมการทํางานเป็นทีม มีส่วนร่วม (Participation Management) และสร้าง
เครือข่าย (Networking) 

๑.๑.๑ พัฒนาคณะโดยยึดหลักมุ่งคนและมุ่งงานไปพร้อมๆ กัน 
๑.๒ การบริหารจัดการที่ยั่งยืน และสร้างระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงครบทุกพันธกิจ (Risk 
management) 

๑.๒.๑ อยากให้มีโครงสร้างที่มีหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ เข้าไปเป็นกรรมการร่วมกับผู้บริหาร เพื่อประสิทธิภาพ
ในการผลิตบัณฑิต  

๑.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารที่เป็นรูปธรรม  

    ๓.๑) มีความสําเร็จการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

ฝ่ายบริหารฯ/ 
ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ     

    

    

    

๑.๓ มีธรรมาภิบาล (Good governance) เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมองค์กร
และจิตสํานึก ความซื่อสัตย์สุจริต 

๑.๓.๑ ความโปรง่ใสในการบริหารจัดการ   

    ฝ่ายบริหารฯ/ 
ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ/ 
คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

๑.๔ เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น (Voice) จากผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์กร บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑.๔.๑ ใส่ใจกับการแสดงความคิดเห็นของทุกคนที่เสนอแนะเพื่อส่วนรวม 

    ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ/ 
การถ่ายทอก
เทคโนโลยี(สื่อสาร
องค์กร) 

๑.๕ ส่งเสริมการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นําสมัยทั้งด้าน ICT (Digital office) มาสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการจัดเก็บครุภัณฑ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ การจัดเก็บหนังสือ 
เป็นต้น 

    ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ/ 
ฝ่ายบริหารฯ 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๒๙ 

 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการงานบุคคลสมรรถนะสูง (High performance human resource management)  
๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาทํางานหรือมีความร่วมมือที่
คณะ ตลอดจนการรักษาอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้มีกําลังใจที่จะทํางานด้วยความทุ่มเท
ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยไปต่อเนื่อง 

    ๓.๒ ความสําเร็จพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 
๓.๒.๑ บุคลากรได้รับรางวัล

และเชิดชูเกียรติทั้ง
ภายในและภายนอก
อย่างน้อยร้อยละ ๕ 

๓.๒.๒ มีตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น ผศ. รศ. ศ. ร้อย
ละ ๘๐ 

๓.๒.๓ มีเชี่ยวชาญ ชํานาญการ
เพิ่มขึ้น สายวิชาการ ปี
ละ ๑ คน 

คณบด ี
ฝ่ายบริหารฯ/ 
ผู้บริหารรุ่นใหม่ 

๒.๒ พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพร้อม
ทั้งเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่สมรรถนะสูง 

ทําข้อมูลบันทึกประวัติการได้รับรางวัลของบุคลากรคณะโชว์บนเว็บไซด์เรียงเป็นปีๆ 

    ฝ่ายบริหารฯ/ 
ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 

๒.๓ แผนพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรรายบุคคล และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการพัฒนา
เชิงบวก ทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการให้พัฒนา เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ชาํนาญการ 
แผนการศึกษาต่อ และทักษะด้านการบริหารแก่ผู้บริหารทุกระดับ 

    ฝ่ายบริหารฯ/ 
ฝ่ายวิชาการและการ
ต่างประเทศ 

๒.๓.๑ คณะฯ ควรมีแผนอัตรากําลัง รับมือกับปัญหาจํานวนบุคคลากรที่จะลดลงในภาพรวม และ กลุ่ม
วิชาฯ ก็มีความจําเป็นที่จะต้องระดมสมอง เพื่อตั้งรับกับสิ่งท้าทายนี้ อาจมี 

 ๒.๓.๒ โครงการเพื่อถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของผู้เกษียณ ไปยังคณาจารย์ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ 
๒.๓.๒ พัฒนาระบบบริหารงานบคุคลสมรรถนะสูง 

      
  

๒.๔ ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้าง
เครือข่ายบุคลากรสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในสําหรับแต่ละภารกิจ 

    ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ/ 
ฝ่ายบริหารฯ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล         
๓.๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการดําเนินการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

    ๓.๓ มีการดําเนินการตาม
แนวทางสู่องค์กรที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ติดตามการพัฒนา
ผลลัพธ์ 
๓.๔ มีการรับรอง
มาตรฐานสากลอย่างน้อย ๑ 
ระบบ 

ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 

๓.๒ กําหนดทิศทางประกันคุณภาพด้านการศึกษาและด้านวิชาชพีสู่มาตรฐานสากล ตามแนวทางสู่ความเป็น
เลิศและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง (เช่น สนับสนุนให้หลักสูตรที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานสากล AUNQA) 

    ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ/ 
ฝ่ายวิชาการฯ 

๓.๓ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ (PDCA) บูรณาการระบบประกันคุณภาพและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปสู่งานประจําและยั่งยืน 

    ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๔ จัดหารายได้จากทรัพยากร นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และงานบริการ         
๔.๑ บูรณาการกบัพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการชุมชนเพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนและ
ดําเนินงาน อาทิ การสร้างศูนย์สื่อการเรียนรู้สุขภาพวัยทํางาน ผู้สูงวัย และบริการวิชาการตามความต้องการ
ของชุมชน 

    ๓.๕ ระดับความสําเร็จของ
โครงการวิจัยที่นําไปสู่รายได้ 

- มีโครงการบริการทางวิชาการ
โดยใช้ความเป็นเลิศและ
นวัตกรรม ๑ โครงการ 

- มีชิ้นงานร่วมกับภาคเอกชนที่
นําไปสู่การหารายได้เชิง
พาณิชย์ 

- มีการจัดกิจกรรมด้านบริการ
วิชาการแก่ผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
มากกว่า ๓.๕๑ 

ฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/
ฝ่ายวิชาการ 

๔.๒ พัฒนาช่องทางสื่อสารด้านชมุชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์อย่างระบบ โดยการมีส่วนร่วมของสังคม ส่งผลมี
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม และสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น 

    คณบดี/ 
ฝ่ายวิจัยฯ/ 
ผู้จัดการสถานฯ 

๔.๓ ส่งเสริมการจัดหารายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาสู่เชิงพาณชิย์ 
(Entrepreneurial University) และจากความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม 

๔.๓.๒ โครงการส่งเสริมการหารายได้จากผลงานวชิาการของอาจารย์ 
๔.๓.๑ พัฒนาการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และวิจัย ควบคู่กันไป เพื่อสร้างรายได้ นวัตกรรม 

และทรัพย์สินทางปัญญา  

    คณบดี/ 
ฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ 
ผู้จัดการสถานฯ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์         
๕.๑ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงาน ศิษย์เก่าสัมพันธ์ รูปแบบใหม่ ที่
สามารถสื่อสารได้สองทาง 

    ๓.๖ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

๕.๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์            
๕.๒ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย/คณะส่งเสริมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ผูกพันในสถาบันของนักศึกษาปัจจบุันและศิษย์เก่าอย่าง
ต่อเนื่อง 

    ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

๕.๓ ร่วมมือกับศิษย์เก่า สมาคมวิชาชีพ จัดกิจกรรมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ
สนับสนุนโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการรับเข้า กระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงความต้องการตลาดงาน 

    ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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เสาหลักที่ ๒  
: Excellence Academy 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

 
เป้าประสงค์ :  บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผู้ที่มี

คุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมทํางาน” อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

 
ตัวชี้วัดของยทุธศาสตร ์

๑. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. จํานวนรายวิชาที่พัฒนาไปสู่ e-Learning เป็นร้อยละ ๒๐ (เฉพาะระดับปริญญาตรี)  
๓. มีนักเรียนที่รับเข้าจากความหลากหลายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มี

นโยบายมา ตัวช้ีวัดนี้ตัดออก) 
๔. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและนายจ้างเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๕. อัตราการสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดของนักศึกษา จําแนกตามหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ระดับปริญญาโท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
ระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๖. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้ครั้งแรก 
๗. ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ระดับปริญญาโทวารสารระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ระดับปริญญาเอก วารสารระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕๐ (นับผลงานผู้สําเร็จ
การศึกษาในปีที่รายงาน) 

๘. นักศึกษาที่จบมีส่วนดําเนินธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการปีละ ๑ คน/หรือทํางานหน่วยงาน/
องค์กรที่มีช่ือเสียง 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. การพัฒนาหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต
บัณฑิตพึงประสงค์สู่ตลาดงาน 

๔.๑ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําท้ังหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

๒. การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๔.๒ จํานวนรายวิชาที่พัฒนาไปสู่ e-Learning เป็นร้อยละ ๒๐  
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)  
๒๕๖๐ = ร้อยละ ๕        ๒๕๖๑ = ร้อยละ ๑๐      
๒๕๖๒ = ร้อยละ ๑๕     ๒๕๖๓  = ร้อยละ ๒๐ 

๓. พัฒนาระบบการรับเข้าท่ีมีความ
หลากหลาย  

๔.๓ มีนักเรียนที่รับเข้าจากความหลากหลายตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

(กรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายมา ตัวชี้วัดนี้ตัดออก) 
๔. พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้

เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม 
๔.๔ ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและนายจ้างเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
๔.๕ อัตราการสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดของนักศึกษา  
จําแนกตามหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ระดับปริญญาโท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
ระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๔.๖ ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้ครั้งแรก  
๔.๗ ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ 

ระดับปริญญาโท วารสารระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ระดับปริญญาเอก วารสารระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕๐ 

(นับผลงานผู้สําเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน) 
๕. การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ

ใหม่ให้แก่นักศึกษา 
๔.๘ นักศึกษาท่ีจบมีส่วนดําเนินธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการปีละ ๑ คน/
หรือทํางานหน่วยงาน/องค์กรที่มีชื่อเสียง 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบรหิารคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เปน็องค์กรทีเ่ปน็เลศิด้านการผลิตบัณฑิต 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตบัณฑิตพึงประสงค์สู่ตลาดงาน         
๑.๑ พัฒนากลไกการปรับปรุงหลักสูตรสากลที่มีความพลวัตสูง (Dynamicity) สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็น
หลักสูตรแบบบูรณาสหวิทยา หรือเป็นหลักสูตรหลายปริญญา  

    ๔.๑) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๐ 

ฝ่ายวิชาการและ
การต่างประเทศ 
  

๑.๑.๑ โครงการเปิดหลักสูตรพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา (Pre-degree)     
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพิ่มจํานวนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือการใช้สื่อที่เป็น
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

    

๑.๒.๑ ควรเริ่มในส่วนที่เป็นรายวิชากลาง เช่น วิชาสัมมนา ควรมีแผนเตรียมความพร้อมของ
คณาจารย์ และ น่าจะนําการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไป
ร่วมพิจารณาในการกําหนดกฎเกณฑ์ด้วย 

    

๑.๓ เพิ่มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจํานวนบัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรที่บูรณาการและหลักสูตร
นานาชาต ิ

    

กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
๒.๑ จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาขณะทํางาน สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบ
การเรียนรู้ ที่เปลี่ยนรูปแบบจากการสอนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 

    ๔.๒) จํานวนรายวิชาที่พัฒนาไปสู่  
e-Learning เป็นร้อยละ ๒๐  
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)  

๒๕๖๐  = ร้อยละ ๕         
๒๕๖๑  = ร้อยละ ๑๐      
๒๕๖๒  = ร้อยละ ๑๕      

   ๒๕๖๓  = ร้อยละ ๒๐ 

ฝ่ายวิชาการ/
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

๒.๒ พัฒนาสื่อการเรียนและบทเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมความพร้อม
และการสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนในการเปลี่ยนรูปแบบของห้องเรียน Smart Teaching ให้มี
ชีวิตชีวา 

    ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพ 

๒.๒.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย สื่อที่ทันสมัย อุปกรณ์และการจัดการกับ
ระบบ IT ที่ทันสมัยและมีผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม  
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย         
๓.๑ จัดสรรโควต้าสําหรับนักศึกษาต่างภูมิภาค เข้าศึกษาเพื่อพัฒนาบนความหลากหลายของวัฒนธรรม     ๔.๓) มีนักเรียนที่รับเข้าจากความ

หลากหลายตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่
มีนโยบายมา ตัวชี้วัดนี้ตัดออก) 

ฝ่ายวิชาการและ
การต่างประเทศ ๓.๒ จัดสรรโควต้าสําหรับนักศึกษาพิการหรือด้อยโอกาสเข้าศึกษา     

๓.๓ ดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในต่างประเทศประชาคมอาเซียนเพื่อเชิญชวนให้นักศึกษามาศึกษา
ต่อ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

    

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม         
๔.๑ พัฒนาระบบอาจารย์ที่ดี การให้คําปรึกษาที่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษา
ประสบความสําเร็จในการศึกษา 

    ๔.๔) ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและ
นายจ้างเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
๔.๕) อัตราการสําเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่กําหนดของนักศึกษา  
จําแนกตามหลักสูตร 
- ระดับปริญญาตรี  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
- ระดับปริญญาโท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
- ระดับปริญญาเอก 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
๔.๖) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพได้ครั้งแรก  
 

 

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ 
ฝ่ายวิชาการ 
(บัณฑิตศึกษา) 

๔.๒ ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการแก้ปัญหาให้กับชุมชน 

๔.๒.๑ จัดกิจกรรมจิตปัญญาสําหรับนักศึกษา ปีที่ ๑ แรกรับทุกรุ่น 
๔.๒.๒ โครงการอบรมนักกายภาพบําบัดเกี่ยวกับกายภาพบําบัดในผู่ป่วยพาร์คินสัน และผู้ป่วยอัลไซ

เมอร์ ให้กับนักกายภาพบําบัด เพื่อให้สถานฝึกงานต่างๆมกีารรับผู้ป่วยดังกล่าวเข้ามา
รักษาทางกายภาพบําบัดมากขึ้น ซึ่งจะทําให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานทางกายภาพบําบัดใน
ผู้ป่วยประเภทดังกล่าวมากขึ้น 

    ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิชาการ 
(บัณฑิตศึกษา) 

๔.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/สถานประกอบการ เพื่อเป็นแหล่งชุมชนเรียนรู้ของ
นักศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

    ฝ่ายวิจัย/ฝ่าย
วิชาการและการ
ต่างประเทศ 

๔.๔ สร้างเสริมประสบการณ์ทํางานในวิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สหกิจศึกษาใน ASEAN เป็นต้น 

    ฝ่ายวิชาการและ
การต่างประเทศ 

๔.๔.๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาได้ไปต่างประเทศมากขึ้น ทั้งจํานวน / ระยะเวลา
แลกเปลี่ยน 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๔.๕ ส่งเสริมกิจกรรมการประเมินสมรรถนะ/ทักษะของนักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
อาทิ ทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรมทักษะความเป็นสากล ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้าน ICT 

๔.๕.๑ จัดกิจกรรมเสริมเพื่อปรับและเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความมั่นใจและพร้อมในการ
ทํางานกับองค์กรต่างๆและชุมชน 

๔.๕.๒. มีห้องออกกําลังกายสําหรับบุคลากร / นักศึกษา 

    ๔.๗) ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 
ระดับปริญญาโท วารสารระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ระดับปริญญาเอก วารสารระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕๐  
(นับผลงานผู้สําเร็จการศึกษาในปีที่
รายงาน) 

ฝ่ายวิชาการและ
การต่างประเทศ/
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

๔.๖ .การจัดอบรมคุณธรรม-จริยธรรม สําหรับนักศึกษา 
ปัจจุบันพบปัญหาในด้าน  

๔.๖.๑ นักศึกษามาเข้าเรียนสาย 
๔.๖.๒  การมีสัมมาคารวะ  
๔.๖.๓  การไปฝกึงานในโรงพยาบาลข้างนอก ไปสาย เป็นต้น 

      

กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา         
๕.๑ ปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษามีพื้นฐานแนวคิดความเป็นผู้นํา การทํางานร่วมกับผู้อื่น 
ความเป็น Entrepreneurship 

๕.๑.๑ กิจกรรมต้นกล้าธุรกิจ 

    ๔.๘) นักศึกษาที่จบมีส่วนดําเนินธุรกิจ
และเป็นผู้ประกอบการปีละ ๑ คน/
หรือทํางานหน่วยงาน/องค์กรที่มี
ชื่อเสียง 

ฝ่ายวิชาการและ
การต่างประเทศ/
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย 

 
เป้าประสงค์  : ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพ 

ในการเสริมสร้างสุขภาวะ ชุมชน และเศรษฐกิจ 
 
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 

๑. กิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ เจ้าภาพ/เจ้าภาพร่วมร่วมกับเครือข่าย ๒ ครั้ง  
ภายใน ๔ ปี  

๒. สัดส่วนผลงานวิจัยฐาน Scopus/ISI เพิ่มขึ้นจาก ๑.๐ เป็น ๑.๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ /
ตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพใน Q๑ และ Q๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ใน ๓ ปี 

๓. สัดส่วนจํานวนคณาจารย์วิจัยได้รับการอ้างอิงและมีค่า H-index > ๕ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๓ 

๔. อาจารย์รุ่นใหม่ (มีอายุงานไม่เกิน ๗ ปี) ที่มีผลงานวิจัยนานาชาติอย่างต่อเนื่อง(ใน
รอบ ๕ ปี) และได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่า ๕๐% 

๕. มีนักวิจัยที่เป็น Visiting Professor in-out bound และนักวิจัยหลังปริญญาเอกไม่
น้อยกว่า ๕ คน ต่อปี จากมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับแรกของโลก 

๖. วารสารคณะอยู่ในฐาน SCOPUS ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗. มีกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย เพิ่มขึ้นใน ๓ ปี 
๘. สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของจํานวนงานผลงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อ

จํานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (นับซ้ําได้) 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. สร้างบรรยากาศและส่งเสริม
ความเข้มแข็งในงานวิจัยท่ีเป็น
ความโดดเด่น สู่ระดับสากล 

๕.๑ กิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ เจ้าภาพ/เจ้าภาพร่วมร่วมกับ
เครือข่าย ๒ ครั้ง ภายใน ๔ ปี 

๒. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้
สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

๕.๒ สัดส่วนผลงานวิจัยฐาน Scopus/ISI เพิ่มขึ้นจาก ๑.๐ เป็น ๑.๕ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพใน Q๑ และ Q๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ ใน ๓ ปี 
ตัวชี้วัด TRF ๕.๐ 
- จํานวนงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (EdPEx) 
- จํานวนเงินทนุวิจัย ภายในและภายนอก (EdPEx) เฉลี่ยตามจํานวนปี

ท่ีได้รับทุนในสัญญา (ไม่ใช่จากปีท่ีทําสัญญา) เพิ่มขึ้นโดยรวมปีละ ๑๐ 
% 

- จํานวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนวิจัยซํ้า ไม่น้อยกว่า ๒ ท่ี เช่น สกว 
และ วช. 

- จํานวนผลงานวจิยัท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาต ิ
- จํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่ออาจารย์ประจํา ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๑๐ ต่อปี 
๕.๓ สัดส่วนจํานวนคณาจารย์วิจยัได้รับการอ้างอิงและมีค่า H-index > ๕ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
๕.๔ อาจารย์รุ่นใหม่ (มีอายุงานไม่เกิน ๗ ปี) ท่ีมีผลงานวิจัยนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง(ในรอบ ๕ ปี) และได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่า 
๕๐% 
๕.๕ มีนักวิจัยท่ีเป็น Visiting Professor in-out bound และนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ๕ คน ต่อปี จากมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับแรกของ
โลก 

๓. ปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานด้าน
การวิจัยและสร้างบรรยากาศการ
วิจัยท่ีเอื้อต่อการผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ 

๕.๖ วารสารคณะอยู่ในฐาน SCOPUS ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕.๗ มีกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย เพิ่มขึ้นใน ๓ ปี 

๔. นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
การสร้างมูลค่าและการใช้
ประโยชน์เพื่อสังคม 

๕.๘) สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของจํานวนงานผลงานวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (นับซํ้าได้) 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๓๙ 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบรหิารคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปน็องค์กรทีเ่ปน็เลศิด้านการวจิัย 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบรรยากาศและส่งเสริมความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่น สู่ระดับสากล         
๑.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนําหรือนักวิจัยชั้นนําของโลก     ๕.๑ กิจกรรมประชุมวิชาการ

นานาชาติ เจ้าภาพ/เจ้าภาพร่วม
ร่วมกับเครือข่าย ๒ ครั้ง ภายใน ๔ ปี 

ฝ่ายวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑.๒ สนับสนุนความเป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือการรวมกลุ่มวิจัยสาขาต่างๆ 

และการแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประเทศและอนุภาคลุ่มน้ําโขง 
    

๑.๓ เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม และสร้างบรรยากาศของการวิจัยที่เข้มแข็ง โดยการเชื่อมโยงผลการวิจัย
เข้ากับการผลิตบัณฑิต 

    

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ         
๒.๑ สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการวิจัยของแต่ละบุคคล โดยการสนับสนุนผ่านกลไกต่างๆ ของที่
มหาวิทยาลัยจัดไว้ เช่น การพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่
เลี้ยงนักวิจัย (mentor) 

๒.๑.๑ คณะฯ จาํเป็นต้องมีแผนในการถ่ายทอดศักยภาพของคณาจารย์ที่มีความสามารถในการวิจัยที่
จะเกษียณ ไปยังคณาจารย์นักวิจัยรุ่นต่อไป และ จดัให้สายสนับสนุน (ของสํานักงานคณบดี) ช่วยเกี่ยวกับ
ด้านเอกสารที่จําเป็น  

๒.๑.๒ มีการนําเสนอผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัยของคณะประจําปีในวันสถาปนาคณะ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นนักวิจัยหรือคณาจารย์ในกลุ่มวิจัยได้ทํางานอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้มีสมาชิกกลุ่มวิจัย 
ศูนย์วิจัยเพิ่มขึ้น 

    ๕.๒ สัดส่วนผลงานวิจัยฐาน 
Scopus/ISI เพิ่มขึ้นจาก ๑.๐ เป็น 
๑.๕ ในปี ๒๕๖๓ ตีพิมพ์ในวารสาร
คุณภาพใน Q๑ และ Q๒ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ใน ๓ ปี 
ตัวชี้วัด TRF ๕.๐ 
- จํานวนงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

(EdPEx) 
- จํานวนเงินทุนวิจัย ภายในและ

ภายนอก (EdPEx) เฉลี่ยตามจํานวน
ปีที่ได้รับทุนในสัญญา (ไม่ใช่จากปีที่
ทําสัญญา) เพิ่มขึ้นโดยรวมปีละ 
ร้อยละ ๑๐  

- จํานวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุน
วิจัยซ้ํา ไม่น้อยกว่า ๒ ที่ เช่น สกว 
และ วช. 

ฝ่ายวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี     

๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถและจํานวนอาจารย์ให้ทําผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น บุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงการทํางานประจําโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน ส่งเสริม
สถาบันวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร 

    ฝ่ายวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

     - จํานวนผลงานวจิยัที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาต ิ

- จํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อ
อาจารย์ประจํา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ ต่อปี 

๕.๓ สัดส่วนจํานวนคณาจารย์วิจยั
ได้รับการอ้างอิงและมีค่า H-index > 
๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๓  
๕.๔ อาจารย์รุ่นใหม่ (มีอายุงานไม่เกิน 
๗ ปี) ที่มีผลงานวิจัยนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง(ในรอบ ๕ ปี) และได้รับทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๕๐ 

 

๒.๓ สนับสนุน ส่งเสริม Visiting Professor หรือพัฒนาระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral 
Program) กําหนดตําแหน่งนักวิจัยและเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนของนักวิจัยที่ประจําอยู่ที่คณะวิชา 

    ๕.๕ มีนักวิจัยที่เป็น Visiting 
Professor in-out bound และ
นักวิจัยหลังปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ๕ 
คน ต่อปี จากมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ
แรกของโลก 

ฝ่ายวิชาการและ
การต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ       
๓.๑ ส่งเสริมในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยในระดับนานาชาติผ่านเครือข่ายความร่วมมือ     ๕.๖ วารสารคณะอยู่ในฐาน SCOPUS 

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕.๗ มีกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย เพิ่มขึ้น
ภายใน ๓ ปี 

ฝ่ายวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ๓.๒ สนับสนุนพัฒนาวารสารคณะให้เข้าสู่ระดับนานาชาติ/e-journal     

๓.๓ จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานดา้นการวิจัยและด้านนวัตกรรมที่มีความพร้อม ทันสมัย การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการสะอาด การจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางหรือศูนย์วิเคราะห์ตามความเชี่ยวชาญที่ได้
มาตรฐานสากล  ๓.๓.๑ เพิ่มพื้นที่ทําวิจัย/ เอื้อต่อนักศึกษา 

               ๓.๓.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและนําผลงานไปใช้  

    



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๔๑ 

 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๔  นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม         
๔.๑ สนับสนุนให้มีผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
* คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย ไปทําวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
* สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญา 
* สนับสนุนให้มีกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
* ดําเนินการเชิงรุกในการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากคณาจารย์และนักวิจัยการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ 

๔.๑.๑ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการวิจยัและนําผลงานไปใช้  

    ๕.๘) สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของจํานวนงาน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ ต่อจํานวนอาจารย์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐ (นับซ้ําได้) 

ฝ่ายวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

 
เป้าประสงค์ :  คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการยอมรับ  

เป็นที่รู้จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการวิจัย  
บุคลากรและนักศึกษามีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 

 
ตัวชี้วัดของยทุธศาสตร ์

๑. เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์มได้รับการปรับปรุงเป็นสองภาษา 
๒.  มีหลักสูตรนานาชาติหรือโครงการอบรมระยะสั้นหรือมีหลักสูตรที่ร่วมมือกับสถาบัน

คู่ความร่วมมือ 
๓. จํานวนรายวิชาที่สอนหรือใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
๔. มีการจัดอันดับโลกด้านงานวิจัยของการจัดอันดับที่สูงขึ้น (QS World Ranking) 
๕. จํานวนสถาบันคู่ความร่วมมือติดอันดับโลก ๒๐๐ อันดับแรก จํานวน ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง 

ใน ๔ ปี (ปีละ ๑ แห่ง) 
๖. จํานวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น (รวมทุกหลักสูตร) 
๗. มีกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาครอบคลุม สําหรับบุคลากรอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 
๘. จํานวนผู้เรียน แลกเปลี่ยนไป และมาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็นสากล 

๖.๑ เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์มได้รับการปรับปรุงเป็นสองภาษา 
๒๕๖๐ = ร้อยละ ๘๐ ของหลักสูตร ๒๕๖๑ = ร้อยละ ๑๐๐ 

๖ .๒ มีหลักสูตรนานาชาติหรือโครงการอบรมระยะสั้นหรือมี
หลักสูตรที่ร่วมมือกับสถาบันคู่ความร่วมมือ 

๒. เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย
เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล 
 

๖.๓ จํานวนรายวิชาที่สอนหรือใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ ๑๐ 

๖.๔ มีการจัดอันดับโลกด้านงานวิจัยของการจัดอันดับท่ีสูงขึ้น (QS 
World Ranking) 

6.5 จํานวนสถาบันคู่ความร่วมมือติดอันดับโลก ๒๐๐ อันดับแรก 
จํานวน ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง ใน ๔ ปี (ปีละ ๑ แห่ง) 

6.6 จํานวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น (รวมทุกหลักสูตร) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ = ๑๒ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ = ๑๔ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ = ๑๖ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ = ๑๘ คน 

๓. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
อาเซียนและสากล  

๖.๗ มีกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาครอบคลุม สําหรับบุคลากรอย่าง
น้อย ๑ ครั้งต่อปี 

๖.๘ จํานวนผู้เรียน แลกเปลี่ยนไป และมาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
๒๕๖๐ = ๔ คน      ๒๕๖๑ = ๖ คน  
๒๕๖๒ = ๘ คน      ๒๕๖๓ = ๑๐ คน 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบรหิารคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พฒันามหาวทิยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยทุธท์ี่ ๑ จดัสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้เปน็สากล         
๑.๑ พัฒนาสิ่งแวดล้อมความเปน็นานาชาติในทกุมิติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา ระบบ
อํานวยความสะดวก ปรับปรุงเอกสารและป้ายต่างๆ ให้เป็นสองภาษา จัดกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิ
ความเป็นนานาชาต ิ

๑.๑.๑ โครงการปรับปรุงป้ายตา่งๆ ในคณะให้เป็นสองภาษา จดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมความ
เป็นนานาชาต ิ

    ๖.๑) เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์มได้รับการ
ปรับปรุงเป็นสองภาษา  
๒๕๖๐ = ร้อยละ ๘๐ ของหลักสูตร 
๒๕๖๑ = ร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสูตร 
๖.๒) มีหลักสูตรนานาชาติหรือโครงการ
อบรมระยะสั้นหรือมีหลักสูตรที่ร่วมมือกับ
สถาบันคู่ความรว่มมือ 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สินและ
พัฒนาบุคลากร/ 
ฝ่ายวิชาการ 

    

กลยทุธท์ี่ ๒ เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพือ่เข้าสูอ่าเซียนและสากล         
๒.๑ สร้างเครือข่ายความรว่มมอืกับสถาบันอดุมศึกษาชั้นนําในอาเซียนและนานาชาติ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตร งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอบรมระยะสั้น
ระหว่างสองสถาบัน 

    ๖.๓) จํานวนรายวิชาที่สอนหรือใช้สื่อเป็น
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๐ 
๖.๔) มีการจัดอันดับโลกด้านงานวิจัยของ
การจัดอันดับที่สูงขึ้น (QS World 
Ranking) 
๖.๕) จํานวนสถาบันคู่ความร่วมมือติด
อันดับโลก ๒๐๐ อันดับแรก จํานวน ไม่
น้อยกว่า ๔ แห่ง ใน ๔ ปี (ปีละ ๑ แห่ง) 
 

คณบดี/ฝ่าย
วิชาการ 

๒.๑.๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาได้ไปต่างประเทศมากขึ้น ทัง้จํานวน / ระยะเวลา
แลกเปลี่ยน  

      

๒.๒ พัฒนาหลักสูตรนานาชาตริ่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในสาขาที่เป็นความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในรปูแบบของหลกัสูตร Double Degree/Joint Degree 

    คณบดี/ฝ่าย
วิชาการ 

๒.๒.๑ โครงการจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษานานาชาต ิ       
๒.๓ เพิ่มสัดส่วนอาจารย/์นักวจิัยชาวต่างประเทศที่มีวามรู้ความสามารถ และความชํานาญสูงมา
สอนบรรยาย และถ่ายทอดองคค์วามรู้ และ/หรือมาทําวิจัยเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้าน
วิชาการและด้านวิจัยของมหาวทิยาลัย 

    คณบดี/ฝ่าย
วิชาการ 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒.๔ เพิ่มสัดส่วนนักศึกษานานาชาติ ทั้งในระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอบรม
ระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรกุในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และมหาวิทยาลัย
ที่เป็นคู่ความร่วมมือกัน 
      ๒.๔.๑ โครงการรับเพิ่มนักศึกษาต่างชาต ิ

    ๖.๖) จํานวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น 
(รวมทุกหลักสูตร) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ = ๑๒ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ = ๑๔ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ = ๑๖ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ = ๑๘ คน 

คณบดี/ 
ฝ่ายวิชาการและ
การต่างประเทศ 

กลยทุธท์ี่ ๓  เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพือ่เข้าสูอ่าเซียนและสากล        
๓.๑ พัฒนานักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรให้มีความสามารถในการสื่อสารระดับสากล 
ภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศหลัก และภาษาประเทศเพือ่นบ้าน พัฒนาเทคนิคการเรีบยน
การสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ 

๓.๑.๑ เตรียมความพร้อมของนกัศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ให้เป็นสากลและทันสมัย  

    ๖.๗) มีกิจกรรมพัฒนาด้านภาษา
ครอบคลุม สําหรับบุคลากรอย่างน้อย ๑ 
ครั้งต่อปี 
๖.๘) จํานวนผู้เรียน แลกเปลี่ยนไป และ
มาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

๒๕๖๐ = ๔ คน       
๒๕๖๑ = ๖ คน  
๒๕๖๒ = ๘ คน       
๒๕๖๓ = ๑๐ คน 

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
บริหารทรพัย์สิน
และพัฒนา
บุคลากร/ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
(ชุมนุมภาษา) 

๓.๒ สนับสนุนให้จัดกจิกรรมระดับนานาชาต ิส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมของสมาคมวิชาชีพ
นานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นวิชาชีพการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

    ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
บริหารทรพัย์สิน
และพัฒนา
บุคลากร 

๓.๓ โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ     ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
บริหารทรพัย์สิน
และพัฒนา
บุคลากร 
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เสาหลักที่ ๓  
: Culture and Care Community 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๔๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
เป็นศูนย์กลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
เป้าประสงค์ :  ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า และ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

 
ตัวชี้วัดของยทุธศาสตร ์

๑. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- มีระบบสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
- มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- มีโครงการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสรมิ คุณค่าของศลิปะ วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 
 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานด้านทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

๗.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- มีระบบส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- มีโครงการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม คุณค่าของศิลปะ 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 

๒. การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่า
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบรหิารคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เปน็ศนูย์กลางการทํานบุํารงุศลิปวัฒนธรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
๑.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่สําคัญของภูมิภาคด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จัดทําฐานข้อมูล รวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๗.๑ พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- มีระบบส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ถายทอดเทคโนโลยุ/
สถานบริการสุขภาพ 

๑.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ต่างวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมสากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒  การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง        
๒.๑ สนับสนุนการศึกษา วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการอนุรักษณ์ ฟื้นฟู 
ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    - มีโครงการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ส่งเสริม คุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 

คณบดี/ฝ่ายวิจัย 

๒.๒ สร้างคา่นิยมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย/วัฒนธรรมถิ่น สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย/ไทยอีสานในงานพิธีบุญ เช่น 
* การแต่งกายด้วยผ้าอีสาน/ผ้าไทย 
* การจัดสําหรับอาหารอีสาน (พาแลง) 
* การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย/อีสาน เป็นต้น 

    ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
และพัฒนา
บุคลากร/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๔๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 

 
 
เป้าประสงค์ :  เป็นผู้นําด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยความ

ห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคม 
 
ตัวชี้วัดของยทุธศาสตร ์

๑. ระดับความสําเร็จการสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน 
- มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องปีละไม่น้อยกว่า ๒ ชุมชน 
- มีกิจกรรมโครงการ การบูรณาการสหสาขาวิชา ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

อย่างต่อเนื่อง 
- มีหลักสูตรระยะสั้นที่บูรณาการความรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากศิลปวัฒนธรรมและ

ความรู้ภูมิปัญญา อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 
 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. ความห่วงใยต่อสังคมภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน
ภายนอก 

๘.๑) ระดับความสําเร็จการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
- มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องปีละไม่น้อยกว่า ๒ ชุมชน 
- มีกิจกรรมโครงการ การบูรณาการสหสาขาวิชา ในการพัฒนา

ชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง 
- มีหลักสูตรระยะสั้นที่บูรณาการความรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จาก

ศิลปวัฒนธรรมและความรู้ภูมิปัญญา อย่างนอ้ย ๑ หลักสูตร 

๒. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่
นําเสนอทางเลือกที่ดี และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบรหิารคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๘ เปน็องค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม  

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้
๒๕๖๐๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓

กลยุทธ์ที่ ๑  ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก         
๑.๑ ปลูกฝัง จิตสาธารณะ สํานึกรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า ให้มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม     ๘.๑) ระดับความสําเร็จการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน 
- มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องปีละไม่น้อยกว่า ๒ ชุมชน 

- มีกิจกรรมโครงการ การบูรณากา
รสหสาขาวิชา ในการพัฒนาชุมชน
และสังคม อย่างต่อเนื่อง 

ฝ่า
ฝ่า
แล
ฝ่า

๑.๒ ดําเนินกิจกรรมเพื่อดูแลชุมชนในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการดูแลสุขภาพ
และการศึกษา กิจกรรมด้านงานบญุและประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น 

    ฝ่า
ฝ่า
สถ

๑.๓ ปฏิรูประบบการให้บริการวิชาการ กับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทํากิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และสังคม 
ดําเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 

๑.๓.๑ จัดกิจกรรมคลินิกกายภาพบําบัดเคลื่อนที่ทุก ๓ เดือนเพื่อออกให้บริการในเบื้องต้นตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยา หรือ
ภายนอกที่สนใจ โดยจัดให้นักกายภาพบําบัดในช่วงเวลากลางวันเปน็ผู้นาํกิจกรรม (ออกทําโครงการ ๑ คน และอยู่ทํางานที่คลินิก ๒ คน) 
ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์งานบริการทางคลินกิกายภาพบําบัดได้อย่างดี และเป็นการออกหากลุ่มเป้าหมายเชิงรุก และสามารถแนะนําให้
มารักษาที่คลินิกกายภาพบําบัดได้อย่างต่อเนือง 

    ฝ่า
ฝ่า
สถ
  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่ ๑         
- ความร่วมมือกับคณะอื่น ๆ เช่น คณะแพทย์ สามารถให้บริการการตรวจที่จําเพาะที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การตรวจ Thalassemia ใน

ระดับ DNA  ซึ่งหากทางคณะแพทย์ทราบข้อมูล และเห็นความสําคัญของความร่วมมือระหว่างคณะฯ ก็จะทําให้คณะฯ สามารถเปิดให้บริการที่
กว้างขวางขึ้น และไม่มีการเปิดบริการทับซ้อนจากทางคณะแพทย์ 

        

- โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์ ให้สามารถเข้าสู่ระบบการทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียน (T) 
 

        

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นําเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม         



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๕๑ 

 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้
๒๕๖๐๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓

๒.๑ ดําเนินกิจกรรมโครงการ โครงการต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชาของคณะ     - มีหลักสูตรระยะสั้นที่บูรณาการ
ความรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จาก
ศิลปวัฒนธรรมและความรู้ภูมิ
ปัญญา อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

ฝ่า
สถ

๒.๒ ขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การดูและและพัฒนา ให้กับชุมชนและสังคม เช่น ศูนย์ พัฒนาสุขภาพผู้
สูงวัยโดยการให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้รับการดูแลอย่างถูกต้องด้านสุขภาพเหมาะสม ดําเนินการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

    คณ
ฝ่า
สถ
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เสาหลักที่ ๔ 
: Creative Economy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า ๕๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 

 
เป้าประสงค์  :  ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับศิลปะ และ

วัฒนธรรมของภูมิภาค 
 

ตัวชี้วัดของยทุธศาสตร ์
๑. มีโครงการอบรมและพัฒนาความรู้ การใช้เทคโนโลยีการออกแบบ และการสร้าง

นวัตกรรมใหม่จากความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้แก่บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. มีห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ๑ ห้องปฏิบัติการที่ใช้
งานร่วมกัน 

 
 
 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

๙.๑) มีโครงการอบรมและพัฒนาความรู้ การใช้เทคโนโลยีการ
ออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมใหม่จากความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ที่
เก่ียวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
การออกแบบ สถาปัตยกรรม ทั้ง
หลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตร
ระยะสั้น 

๙.๒) มีห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่าง
น้อย ๑ ห้องปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกัน 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ศนูย์กลางของเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ของภูมิภาค 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์        
๑.๑ จัดกิจกรรม สร้างสิ่งแวดล้อม และระบบการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินคา้และบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น 
และสามารถต่อยอดด้วยความคิด การประดิษฐ์และนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย ด้วยการสร้างแบรนด์
ของตนเอง ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ 

    ๙ .๑ ) มีโครงการอบรมและพัฒนา
ความรู้ การใช้เทคโนโลยีการออกแบบ 
และการสร้ างนวัตกรรมใหม่จาก
ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ให้แก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 

๑.๒ จัดกิจกรรมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ที่เกิดจากการเอา "ศิลป์" และ "ศาสตร์" 
มาพัฒนาแบบผสมผสานและสร้างมูลค่าบริการ 

    ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

๑.๓ ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยและนักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องที่สามารถทํางานร่วมกันความรู้ภูมิ
ปัญญา 

    ฝ่ายวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ สถาปัตยกรรม ทั้งหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรระยะสั้น  
๒.๑ สนับสนุนหลักสูตรเฉพาะทาง/หลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง
การเพิ่มจํานวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มมากขึ้น 

    ๙.๒) มีห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ๑ 
ห้องปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกัน 

ฝ่ายวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ ๑๑๘/๒๕๕๙ 
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ภาคผนวก ข 

คําสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 119/2559 
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ภาคผนวก ค 
โครงการสัมมนา แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี  
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กําหนดการ สมัมนา แผนยุทธศาสตร์ วิสยัทัศน์ และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี  
คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชมุพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น ๘  

อาคาร ๒ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
วันพฤหสับดีที ่๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ คณบดีกล่าวเปิดงาน 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเทคนิคการแพทยกั์บอนาคต

ระยะสั้นและระยะยาว คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ ทบทวนวสิัยทศัน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/คา่นิยม/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ (พักรับประทานอาหารว่างในห้องประชุม) 
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ สถานการณ์ปจัจุบันและแนวโน้ม ทิศทาง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออนาคตการ

พัฒนาของคณะเทคนิคการแพทย์ โดย รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ ความคาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย:ความเชื่อมโยงสูค่ณุภาพ 

ของคณะเทคนิคการแพทย์  
กลุ่มย่อย: ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เกา่ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
สถานที่: ห้องบรรยาย ๔ 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ นําเสนอความคาดหวังผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์
พิทักษ์  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ SWOT Analysis พร้อมทั้งเสนอกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  

-ภารกิจผลิตบัณฑิต การพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา  
- ภารกิจด้านการวิจยั 
- ภารกิจด้านบริการทางวิชาการ 
- ภารกิจด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
- Happy workplace 

   กิจกรรมกลุ่ม ๓ กลุ่ม: สายผูส้อน ๒ กลุ่ม สายสนบัสนุน ๑ กลุ่ม 
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วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ นําเสนอ SWOT Analysis และกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  

-ภารกิจผลิตบัณฑิต การพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา  
- ภารกิจด้านการวิจัย 
- ภารกิจด้านบริการทางวิชาการ 
- ภารกิจด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  

   - Happy Workplace 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พักรบัประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕-๑๑.๔๕ สรุปผลการสมัมนา  
๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ พิธิปิดการสัมมนาภายในคณะ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 
วันเสารท์ี่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ เดินทางไปยังวารี วัลเล่ย์ รสีอร์ท อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
  พร้อมกัน ณ โรงรถคณะเทคนิคการแพทย์ เวลา ๐๖๓๐ น. เป็นต้นไป  
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ พิธเีปิดการประชุม 
  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๐๙.๐๐-๑๐.๑๕ สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(๒๕๕๙-๒๕๖๒) 
  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ กําหนดแผนยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  

ผู้บริหารคณะฯ ระดับหัวหน้ากลุ่มวิชา ประธานหลักสูตร หัวหน้าสายวิชา รอง
คณบดี คณบดี 

๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ Happy Workplaceบ้านแห่งที่สองทํางานอย่างมคีวามสุข: โครงการและ
กิจกรรม  คณาจารย์และบุคลากร ผู้ประสานกิจกรรม: อาจารย์ อมรรัตน์ จําเนียรทรง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ นําเสนอโครงการ กิจกรรม Happy workplace  
  ประธานกลุ่ม ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร  
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ ์๑  เฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า และคณะ 
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐  รับประทานอาหารค่าํ และกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์ ๒ 
   
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ รับประทานอาหารเช้า 
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ เดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น  
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ภาคผนวก ง 
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 เนื่องด้วยฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ กําหนดให้คณะวิชาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และจัดส่งให้กับกองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence, EdPEx) ของคณะเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่าย
แผนและประกันคุณภาพ จึงขอทําความเข้าใจในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ปฏิทินการดําเนินงาน 
ลําดับ กิจกรรม วันเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ฝ่ายแผนฯ ส่งเอกสาร แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓  โครงการพัฒนา
คุณภาพ EdPExตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 
EdPEx คณะเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แผนที่
ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมต่อยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒ ส.ค. ๒๕๕๙ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

๘ ส.ค. ๒๕๕๙ 
๑๑.๓๐-
๑๓.๐๐ 

คณบด-ีฝ่ายแผนฯ-รองคณบด-ี
หัวหน้าสายวิชา-กลุ่มวิชา 

๓. ฝ่ายต่าง ๆ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐  

๒-๑๙  
ส.ค. ๒๕๕๙ 

คณบด-ีฝ่ายต่าง ๆ-กลุ่มวิชา 

๔. ฝ่ายแผนฯ รวบรวมแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐  ๒๒-๒๖  
ส.ค. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายแผนฯ 

๕. การประชุมร่วมเพ่ือพิจารณาโครงการและกิจกรรม ๒๗ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

ฝ่ายแผนฯ-ผู้บริหาร-หัวหน้าสาย
วิชา  

๖ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ก.ย. ฝ่ายแผนฯ 
๗ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผ่านความ

เห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะ 
๖ ต.ค. ๒๕๕๙ ฝ่ายแผน-คณะกรรมการประจํา

คณะ 
๘ จัดส่งแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่ง

กองแผนงาน งานวางแผนและประเมินผล  
ภายในวันที่  
๓๑ ต.ค. 
๒๕๕๙ 

ฝ่ายแผนฯ 
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๒.  ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
  ผู้บริหารทุกระดับ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยอาศัยแผนยุทธศาสตร์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ การดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ (EdPEx) การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รวมถึงการ
ตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ ของสภาเทคนิคการแพทย์และสภากายภาพบําบัด เป็นแนวทางใน
การจัดทําแผนฯ  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างมีตัวชี้วัดที่ฝ่ายต่าง ๆ 
ของคณะต้องดําเนินการ  

ทั้งนี้ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้จัดส่งสารสนเทศสําคัญที่เกี่ยวข้องและจะ
ดําเนินการชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนฯ ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนึ่ง การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ โครงการหรือกิจกรรมที่ดีควร
สอดคล้องกับหลายยุทธศาสตร์ และสามารถสร้างโครงการกิจกรรมที่ต่อเนื่อง โดยกําหนดตัวช้ีวัด
ประจําปีงบประมาณ และตัวช้ีวัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ ระหว่าง ๑-๔ ปีตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละโครงการ   
 
 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ภาคผนวก จ 

จัดทําตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2563  
และแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2560 

ประเด็นยุทศาสตร์ ฝ่ายกํากับ/ติดตาม 
วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 11.30 - 13.00 น. ห้องประชุมสัมมนา 2 ฝ่ายบริหาร 

-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
-หัวหน้า สนง. 
-หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
-รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 
- ดรุณี ชูคันหอม 
  
  
  
  
  
  
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  

  
กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสท่ีเขียวและสะอาด  

(Green and Clean Campus) 
  กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) 

  กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 

  
กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง และ

ปลอดภัย 

  
กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยและห้องสมุดมีชีวิต  

(Smart Learning and Living Library) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ  
  กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 

  
กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสมรรถนะสูง  

(High performance human resource management) 

  กลยุทธ์ท่ี 3  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล 

  
กลยุทธ์ท่ี 4  จัดหารายได้จากทรัพยากร นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และงาน
บริการ 

  

กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
 

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 11.30 - 13.00 น. ฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
-รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
-ผู้ช่วยคบดีฝ่ายวิจัย 
-เจ้าหน้าท่ีบริหารการ
วิจัย 
-รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 
- ดรุณี ชูคันหอม 
  
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านวิจัย 

  
กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างบรรยากาศและส่งเสริมความเข้มแข็งในงานวิจัยท่ีเป็นความโดดเด่น 

สู่ระดับสากล 
  กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ท่ี 3  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยท่ี

เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

  
กลยุทธ์ท่ี 4  นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อ

สังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม  
  กลยุทธ์ท่ี 1  ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก 

  
กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นําเสนอทางเลือกที่ดี และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
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ประเด็นยุทศาสตร์ ฝ่ายกํากับ/ติดตาม 
วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 11.30 - 13.00 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

-รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 
-ผู้ช่วยคบดีฝ่ายพัฒนาฯ 
-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนา 
-รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 
- ดรุณี ชูคันหอม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : เป็นศูนย์กลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

  
กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

  
กลยุทธ์ท่ี 2  การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณคา่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ

อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค  

  
กลยุทธ์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  

กลยุทธ์ท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ สถาปัตยกรรม ท้ัง
หลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรระยะสั้น  

วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ฝ่ายวิชาการและการ
ต่างประเทศ 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
-หัวหน้าสาย 2 สาย 
-หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
-รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 
-ดรุณี ชูคันหอม 
  
  
  
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต  
  กลยุทธ์ท่ี 1  การพัฒนาหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตบัณฑิตพึงประสงค์สู่ตลาดงาน 

  กลยุทธ์ท่ี 2  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาระบบการรับเข้าท่ีมีความหลากหลาย 

  กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม 

  กลยุทธ์ท่ี 5  การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล  
  กลยุทธ์ท่ี 1  จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นสากล 

  กลยุทธ์ท่ี 2  เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล 

  
กลยุทธ์ท่ี 3  เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่

อาเซียนและสากล 





 

                                                                                              

 


