
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคร้ังที่ 18/2559 เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2559

คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560



องค์ประกอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบพิมพ์

ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทน า

1.1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบติัการฯ op1
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2560 คณะ/หน่วยงาน

2.1 ค่านยิมและสมรรถนะหลัก op2
2.2 วิสัยทัศน์ op3
2.3 พันธกิจ op4
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และเปา้ประสงค์ op5
2.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ op6
2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย op7
2.7 รายละเอียดโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 คณะ/หนว่ยงาน op8
2.8 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 คณะ/หนว่ยงาน op9

ภาคผนวก
ก. ความสอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ/หนว่ยงาน op10

ข. ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะ/หนว่ยงาน (SWOT Analysis) op11

ค. ค าส่ังที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2560 คณะ/หนว่ยงาน op12



การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560
แบบพิมพ์ op1

      การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
คณะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2560 - 2563 แผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 และ
ยังได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของคณะปีทีผ่่านมา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะฯ (SWOT Analysis)  
      เพือ่ให้การด าเนินการจัดท าแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดท าโครงการสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการ 4 ปี 
(2559-2563) ขึ้น เมื่อวันที ่26 - 28 พฤษภาคม 2559 โดยการระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความเชื่อมโยงสู่คุณภาพของคณะฯ และได้จัดสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที ่27 สิงหาคม 2559 เพือ่จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศของคณะฯ มหาวิทยาลัย รวมทัง้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่18/2559 เมื่อวันที ่27 ตุลาคม 2559
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ค่านิยม  MTPT
M Moral/Ethics คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
T Teamwork/Collaboration networking ท างานเป็นทีม
P Professional/Academic excellence มุ่งเน้นความส าเร็จอย่างมืออาชีพ
T Translation/Innovation/Transformation  มุ่งเน้นนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์   

สมรรถนะหลัก 

ค่านิยม และสมรรถนะหลัก 

ความเชี่ยวชาญด้านวิจัยเพือ่แก้ปัญหาสุขภาพทีส่ าคัญพบบ่อยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีผลกระทบคุณภาพชีวิต 
สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การบริการสุขภาพและวิชาการ
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แบบพิมพ์ op3

วิสัยทัศน์ (Vision)

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบดัชั้นน าระดับโลกเพื่อสุขภาวะของสังคมโลก
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พันธกิจ (Mission)
แบบพิมพ์ op4

ผลิตบณัฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
งานวิจยั การบริการวิชาการแกสั่งคม ที่เปน็ที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 

ท านุบ ารุง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
( Strategic Issues) ( Goals)

1 : พัฒนาสู่การเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียว 
คณะเทคนคิการแพทย์ มีบรรยากาศที่ร่มร่ืน เปน็ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนนุใหเ้กิดการเรียนรู้ การพัฒนา
องค์ความรู้การวิจัย และการท างานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เปน็ปจัจัย ดึงดูดใหผู้้เรียนเลือกมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 : เปน็อุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
คณะเทคนคิการแพทย์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล มีบคุลากรที่ได้รับการพัฒนา มี
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพื่อการ
พึ่งตนเอง

3 : สร้างความเปน็เลิศในการบริหารจัดการ 
คณะเทคนคิการแพทย์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล มีบคุลากรที่ได้รับการพัฒนา มี
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง

4 : เปน็องค์กรที่เปน็เลิศด้านการผลิตบณัฑิต บณัฑิตคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปน็บณัฑิตที่มีคุณภาพ ผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้
ความสามารถเชิงวิชาชีพ เปน็บณัฑิตที่ “พร้อมท างาน” อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21

5 : เปน็องค์กรที่เปน็เลิศด้านวิจัย
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะ 
ชุมชน และเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม

6 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปน็สากล 
คณะเทคนคิการแพทย์ได้รับการยอมรับ เปน็ที่รู้จักในความเปน็เลิศด้านวิชาการ และการวิจัย บคุลากรและนกัศึกษามี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

7 : เปน็ศูนย์กลางการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมส่งเสริมอนรัุกษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

8 : เปน็องค์กรที่มีความหว่งใยต่อสังคม 
เปน็ผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยความหว่งใย ความใส่ใจ และการดูแล
ชุมชนและสังคม

9 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์
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แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategies Map)
แบบพิมพ์ op6

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดชั้นน าระดับโลกเพื่อสุขภาวะของสังคมโลก  

เสาหลักท่ี 1 
Green & Smart Campus 

เสาหลักท่ี 2 
Excellence Academy 

เสาหลักท่ี 3 
Culture & Care Community 

เสาหลักท่ี 4 
Creative Economy 

ผลิตบัณฑติที่มีความรู้ คู่คณุธรรม และ
จริยธรรม 

งานวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม ท่ีเปน็ท่ียอมรับใน

ระดับมาตรฐานสากล ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
(Ready to Work) เป็นเลิศด้านการวจิัย 

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทีม่ี
คุณภาพและมาตรฐานตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาด 
 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง
ระบบ การส่ือสารองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

พัฒนาระบบการบริหารการวจิัย
ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 

พัฒนาระบบโครงสร้างและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ระบบบริการ การถา่ยทอดเทคโนโลยีที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมบน

หลักการของการมีส่วนรว่ม 
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รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2563

แบบพิมพ์ op7

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 4 ตัวช้ีวัด
1.1) มีการจัดท าแผนพืน้ทีสี่เขียว และการใช้พืน้ทีภ่ายในปี 2560

1.2) มีระบบตรวจสอบทีม่ีประสิทธิภาพคลอบคลุมการจัดการขยะของเสียทัง้อาคารเก่าและ
อาคารใหม่
1.3) มีห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการได้รับรองมาตรฐานมีการจัดการส่ิงแวดล้อมทีดี่ครบ 100% ใน 4 ปี
 และได้รับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด (Clean Energy)

1.4)  ลดการใช้ไฟฟ้าลงทุกปี มากกว่า 10%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 2 ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT ให้
มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย

2.1) มีระบบพืน้ฐานด้าน ICT 
- มี Wifi ทีม่ีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทัง้พืน้ทีข่องคณะ 
- มีระบบสารสนเทศครอบคลุมพันธกิจทีส่ าคัญ 
- มีการพัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทีท่ันสมัยและ
ห้องสมุดมีชีวิต (Smart Learning and Living 
Library)

2.2) มีผู้ใช้บริการเพิม่ขึ้นและมีความพึงพอใจ  มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ รายละเอียดตัวชี้วัดทีส่ าคัญ และค่าเป้าหมาย 

แผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2563 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาพืน้ทีแ่ละส่ิงแวดล้อมให้เป็น
แคมปัสทีเ่ขียวและสะอาด (Green and Clean 
Campus)

คณะเทคนิคการแพทย์ มีบรรยากาศทีร่่ม
ร่ืน เป็นธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีดี่ที่
เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์
ความรู้การวิจัย  และการท างานทีม่ี
ประสิทธิภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นอุทยานการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทีส่ร้างแรงบันดาลใจใน
การทีจ่ะเรียนรู้และจุดประกายความคิด
สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและสังคม

D:\1ผ-แผนปฏิบตัิราชการ\2560\แผนปฏิบตัิการประจ าปี-2560 รวมเลม่ 31-10-59 สง่ มข. OP7 หน้า 7



รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 6 ตัวช้ีวัด (เดิม15 ตัวช้ีวัด)
3.1) มีความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศ

3.2) ความส าเร็จพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

3.3) มีการด าเนินการตามแนวทางสู่องค์กรทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx)
(ติดตามการพัฒนาผลลัพธ์)
3.4) มีการรับรองมาตรฐานสากลอย่างน้อย 1 ระบบ

กลยุทธ์ที ่4 จัดหารายได้จากทรัพยากร นวัตกรรม
 ทรัพย์สินทางปัญญา และงานบริการ

3.5) ระดับความส าเร็จของโครงการวิจัยทีน่ าไปสู่รายได้

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่า
สัมพันธ์

3.6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
สมรรถนะสูง (High performance human 
resource management)

กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ทีดี่และได้มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่
เป็นเลิศ

คณะเทคนิคการแพทย์ มีระบบบริหาร
จัดการองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพมีธรรมาภิ
บาล มีบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา มี
เทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่ันสมัยที่
เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และ
มีแนวทาง วิธีการหารายได้เพือ่การพึง่พา
ตนเอง
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รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 8 ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาหลักสูตรทีผ่ลิตบัณฑิต
บัณฑิตพึงประสงค์สู่ตลาดงาน

4.1) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าทัง้หมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ทีส่ าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.2) จ านวนรายวิชาทีพ่ัฒนาไปสู่ e-Learning เป็นร้อยละ 20 (เฉพาะระดับปริญญาตรี) 
2560=5%           2561=10%
2562=15%          2563=20%

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาระบบการรับเข้าทีม่ีความ
หลากหลาย

4.3) มีนักเรียนทีรั่บเข้าจากความหลากหลายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (กรณีทีม่หาวิทยาลัย
ไม่มีนโยบายมา ตัวชี้วัดนี้ตัดออก)
4.4) ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและนายจ้างเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า3.51 จากคะแนนเต็ม 5

4.5) อัตราการส าเร็จการศึกษาตามเวลาทีก่ าหนดของนักศึกษา 
จ าแนกตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ระดับปริญญาโท เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ระดับปริญญาเอก เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

4.6) ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้คร้ังแรก 
2560 = 80%  2561=85%   2562-2563 = 90%

4.7) ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
ระดับปริญญาโท วารสารระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ระดับปริญญาเอก วารสารระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 150 (นับผลงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ในปีทีร่ายงาน)

กลยุทธ์ที ่5  การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่
ให้แก่นักศึกษา

4.8) นักศึกษาทีจ่บมีส่วนด าเนินธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการปีละ 1 คน/หรือท างานหน่วยงาน/
องค์กรทีม่ีชื่อเสียง

บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตทีม่ี
คุณภาพ ผู้ทีม่ีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็น
บัณฑิตที ่“พร้อมท างาน” อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าว
เข้าสู่ศตวรรษที ่21

กลยุทธ์ที ่4  พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้
เป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ของสังคม
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รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านวิจัย 8 ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ที ่1  สร้างบรรยากาศและส่งเสริมความ
เข้มแข็งในงานวิจัยทีเ่ป็นความโดดเด่น สู่ระดับ
สากล

5.1) กิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ เจ้าภาพ/เจ้าภาพร่วมร่วมกับเครือข่าย 2 คร้ัง ภายใน 4 ปี

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถ
ผลิตผลงานทีม่ีคุณภาพ

5.2) สัดส่วนผลงานวิจัยฐาน Scopus/ISI เพิม่ขึ้นจาก 1.0 เป็น 1.5 ในปี 2563 /ตีพิมพ์ในวารสาร
คุณภาพใน Q1 และ Q2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใน 3 ปี

ตัวชี้วัด TRF 5.0
    - จ านวนงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (EdPEx)
    - จ านวนเงินทุนวิจัย ภายในและภายนอก (EdPEx) เฉล่ียตามจ านวนปีทีไ่ด้รับทุนในสัญญา 
(ไม่ใช่จากปีทีท่ าสัญญา) เพิม่ขึ้นโดยรวมปีละ 10 %
    - จ านวนหน่วยงานภายนอกทีใ่ห้ทุนวิจัยซ้ า ไม่น้อยกว่า 2 ที ่เช่น สกว และ วช.

    - จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

    - จ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่ออาจารย์ประจ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

5.3) สัดส่วนจ านวนคณาจารย์วิจัยได้รับการอ้างอิงและมีค่า H-index > 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ในปี 2563
5.4) อาจารย์รุ่นใหม่ (มีอายุงานไม่เกิน 7 ปี) ทีม่ีผลงานวิจัยนานาชาติอย่างต่อเนื่อง(ในรอบ 5 ปี) 
และได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่า 50%

5.5) มีนักวิจัยทีเ่ป็น Visiting Professor in-out bound และนักวิจัยหลังปริญญาเอกไม่น้อยกว่า
 5 คน ต่อปี จากมหาวิทยาลัยทีติ่ดอันดับแรกของโลก

5.6) วารสารคณะอยู่ในฐาน SCOPUS ภายในปี 2563

5.7) มีกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย เพิม่ขึ้นใน 3 ปี

กลยุทธ์ที ่4 น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การ
สร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพือ่สังคม

5.8) สัดส่วนทีเ่พิม่ขึ้นของจ านวนงานผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวน
อาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (นับซ้ าได้)

ผลิตผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพสูง เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมี
ศักยภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะ ชุมชน
 และเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที ่3 ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านการวิจัย
และสร้างบรรยากาศการวิจัยทีเ่อื้อต่อการผลิตผล
งานทีม่ีคุณภาพ
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รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 8 ตัวช้ีวัด
6.1) เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์มได้รับการปรับปรุงเป็นสองภาษา
2560 80% ของหลักสูตร 2561 = 100%

6.2) มีหลักสูตรนานาชาติหรือโครงการอบรมระยะส้ันหรือมีหลักสูตรทีร่่วมมือกับสถาบันคู่ความ
ร่วมมือ

6.3) จ านวนรายวิชาทีส่อนหรือใช้ส่ือเป็นภาษาอังกฤษเพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 10%

6.4) มีการจัดอันดับโลกด้านงานวิจัยของการจัดอันดับทีสู่งขึ้น 
(QS World Ranking)
6.5) จ านวนสถาบันคู่ความร่วมมือติดอันดับโลก 200 อันดับแรก จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง ใน 4
 ปี (ปีละ 1 แห่ง)
6.6) จ านวนนักศึกษาต่างชาติเพิม่ขึ้น (รวมทุกหลักสูตร)
ปีการศึกษา 2560 = 12 คน
ปีการศึกษา 2561 = 14 คน
ปีการศึกษา 2562 = 16 คน
ปีการศึกษา 2563 = 18 คน

6.7) มีกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาครอบคลุม ส าหรับบุคลากรอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี
6.8) จ านวนผู้เรียน แลกเปล่ียนไป และมาต่างประเทศเพิม่ขึ้น 
2560 = 4 คน  2561 = 6 คน 2562 = 8 คน 2563 = 10 คน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 : เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ที ่2 การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่า
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
- มีระบบส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มีโครงการวิจัย เพือ่การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ส่งเสริม คุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ

กลยุทธ์ที ่1  จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้าง
พืน้ฐานให้เป็นสากล

คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการยอมรับ 
เป็นทีรู้่จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
และการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที ่2  เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย
เพือ่เข้าสู่อาเซียนและสากล

กลยุทธ์ที ่3  เตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
บุคลากร และคณาจารย์เพือ่เข้าสู่อาเซียนและสากล

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยเพือ่รักษาคุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิม่ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
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รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่8 : เป็นองค์กรทีม่ีความห่วงใยต่อสังคม 1 ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ที ่1  ความห่วงใยต่อสังคมภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก
กลยุทธ์ที ่2  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่
น าเสนอทางเลือกทีดี่ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่9 : ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 2 ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ
ทรัพยากรบุคคลเพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

9.1) มีโครงการอบรมและพัฒนาความรู้ การใช้เทคโนโลยีการออกแบบ และการสร้างนวัตกรรม
ใหม่จากความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้แก่บุคลากรทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนทีบู่รณาการศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ 
สถาปัตยกรรม ทัง้หลักสูตรเฉพาะทางและ
หลักสูตรระยะส้ัน

9.2)  มีห้องปฏิบัติการเพือ่วิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ห้องปฏิบัติการทีใ่ช้งาน
ร่วมกัน

เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วย
วัฒนธรรมขององค์กรทีก่อปรด้วยความ
ห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและ
สังคม

8.1) ระดับความส าเร็จการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องปีละไม่น้อยกว่า 2 ชุมชน
- มีกิจกรรมโครงการ การบูรณาการสหสาขาวิชา ในการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง
-  มีหลักสูตรระยะส้ันทีบู่รณาการความรู้เพือ่สร้างผลิตภัณฑ์จากศิลปวัฒนธรรมและความรู้ภูมิ
ปัญญา อย่างน้อย 1 หลักสูตร

ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทีผ่สมผสานกับศิลปะ 
และวัฒนธรรมของภูมิภาค

D:\1ผ-แผนปฏิบตัิราชการ\2560\แผนปฏิบตัิการประจ าปี-2560 รวมเลม่ 31-10-59 สง่ มข. OP7 หน้า 12



สอดคล้อง

มข.

1 โครงการปรับปรุงอาคาร และหอ้งต่างๆ เช่น 1.1.2 AD 1

1.1 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์อาคาร 1 และตึกสระน้ า ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

1.2 โครงการปรับปรุงหอ้งเพญ็พมิล ส าหรับเปน็หอ้งเรียนขนาด 80 ที่นั่ง ฝ่ายอาคารสถานที/่รองฯฝ่ายบริหาร

1.3 โครงการปรับปรุงหอ้งโรเนียว (เพื่อเปน็หอ้งท างานส าหรับฝ่ายโสตฯ) ฝ่ายอาคารสถานที/่รองฯฝ่ายบริหาร

1.4 โครงการปรับปรุงหอ้งพยาบาล ฝ่ายอาคารสถานที/่รองฯฝ่ายบริหาร

2 โครงการปรับปรุงที่ท าการสโมสรนักศึกษา ฝ่ายพฒันานักศึกษาฯ 1.1.2 ST 5

3 โครงการ AMS big cleaning day ฝ่ายพฒันานักศึกษาฯ 1.1.2 ST 10

4 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟา้ เช่น โครงการบ ารุงรักษาระบปรับอากาศ ฝ่ายอาคารสถานที/่รองฯฝ่ายบริหาร 1.2.4 AD 2

เช่ือมโยงฝ่าย

แบบพิมพ์ op8

ตารางสรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสรมิการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ/์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์ :  คณะเทคนิคการแพทย์ มีบรรยากาศทีร่่มร่ืน เป็นธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีดี่ทีเ่กื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย  และ
การท างานทีม่ีประสิทธิภาพ

op8 ประเด็นยทุศาสตรท์ี ่1 - หนา้  13



สอดคล้อง

มข.

1 แผนเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร (AMS Info system)
- โครงการพฒันาระบบส ารองข้อมูลไฟล์เอกสารภายในคณะ

ฝ่ายสารสนเทศ 2.1.2 PL 5

2 โครงการพฒันาเว็บไซต์คณะ ฝ่ายสารสนเทศ PL 6

3 โครงการจัดท าส่ือดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเคมีคลินิก 2.2.2 Chem 4

4 โครงการพฒันาระบบเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตต ารา หนังสือ และส่ือการสอน ฝ่ายวิชาการ 2.2.3 AC 9
- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพฒันาส่ือการเรียนการสอนใหท้นัสมัย KM 2 สายวิชา พลลพฏัฐ์/คณาจารย์สายวิชา

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาแหล่งเรยีนรูท้ี่ทนัสมัยและหอ้งสมุดมีชีวิต (Smart Learning and Living Library)

เชื่อมโยงฝ่าย

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้าน ICT ใหม้ีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย

เป้าประสงค์ : คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทีส่ร้างแรงบันดาลใจในการทีจ่ะเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
เยาวชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม

กลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

op8 ประเด็นยทุศาสตรท์ี ่2 - หนา้  14



สอดคล้อง

มข.

1 โครงการกิจกรรมด้านแผนปฏิบติัการ
- โครงการสัมมนาจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าป ี2561 ทบทวนผลการด าเนินงาน และตัวชี้วัด

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ PL 1

2 โครงการประชาสัมพนัธ์คณะเน้นความเปน็เลิศด้านต่าง ๆ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี RE 1
3 โครงการปรับปรุงและพฒันาฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ เว็บไซต์ 3.1.1 PT 24

4 โครงการ SMART VoC (Academic and Student Development) AC 7

5 โครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ST 18

6 โครงการสัมมนาสายวิชา/กลุ่มวิชา
- โครงการสัมมนาสายวิชากายภาพบ าบดั PT 26
- โครงการสัมมนากลุ่มวิชาเคมีคลินิก Chem 1
- โครงการสัมมนากลุ่มวิชา ประจ าป ี2560 Micro 1
- โครงการสัมนากลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิกประจ าป ี2560 Micros 2
- โครงการสัมมนากลุ่มวิชาเพื่อการพฒันาการเรียนการสอน Imm 1

เป้าประสงค์ :  คณะเทคนิคการแพทย์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล มีบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
ทันสมัยทีเ่ชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพือ่การพึง่ตนเอง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ

เชื่อมโยงฝ่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

กลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

op8 ประเด็นยทุศาสตรท์ี ่3 - หนา้  15



สอดคล้อง

มข.
เชื่อมโยงฝ่ายกลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

7 โครงการพฒันาบคุลากร 3.2 AD 4

- โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบคุลากร 4.1

- โครงการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม หรืองานวิจัยจากงานประจ าของบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ หรือ
สายสนับสนุนบริการ

4.2

- โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ีและการส่งเสริมสุขภาพวะที่ดีส าหรับบคุลากร 4.4

- โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนทดแทนบคุลกรที่เกษยีณอายุราชการ 4.5

- โครงการพฒันาบคุลากรสายวิชาการสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 3.2.6 4.6

- โครงการเกี่ยวกับแผนพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 4.7

1) สัมมนาสรุปผลการปฏิบติังานและวางแผนการปฏิบติังานของบคุลากร

2) การสร้างผลงานในระดับสูงขึ้น/ประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง

3) โครงการ KM การปฏิบติังานของกลุ่มภารกิจ 3.2.7

4) โครงการพฒันาศักยภาพ บคุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนประจ ากลุ่มวิชา

8 โครงการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) อย่างเปน็ระบบ (สัมมนาเรียนรู้ KM /กิจกรรม KM  
สอดคล้องกับพนัธกิจ นวัตกรรม และทศิทางของ EdPEx (show and share)

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 3.2.7 PL 4

9 โครงการพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 3.3.1 PL 2
10 โครงการพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และกรอกระบบ CHE QA 3.3.1 PL 3

11 โครงการพฒันาระบบคุณภาพแบบองค์รวมโครงการประยุกต์ตัวชี้วัดระบบคุณภาพสู่กระบวนงานประจ า 3.3.1 PL 7
- โครงการประยุกต์ตัวชี้วัดระบบคุณภาพสู่กระบวนงานประจ า ประกันคุณภาพและสารสนเทศ

- โครงการพฒันาระบบคุณภาพแบบองค์รวม ประกันคุณภาพและสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลสมรรถนะสูง (High performance human resource management)

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล

op8 ประเด็นยทุศาสตรท์ี ่3 - หนา้  16



สอดคล้อง

มข.
เชื่อมโยงฝ่ายกลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

12 โครงการบริหารความเส่ียงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร AC 12
- โครงการติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทกุหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรทกุหลักสูตร ระดับ

บณัฑิตศึกษา

- ระบบการติดตามความเส่ียงของวิทยานิพนธ์เพื่อสนับสนุนการจบตามเวลาโดยใช้ส่ือ online ระดับ
บณัฑิตศึกษาทกุหลักสูตร

หลักสูตร วท.ม. (กายภาพบ าบดั) อ.ทวิาพร

13 โครงการศูนย์ความเปน็เลิศด้านบริการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์ และ ศูนย์ใส่ใจสุขภาพด้วยวิถี
กายภาพบ าบดั

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3.5.12 RE 2

14 โครงการจัดประชุมวิชาการส าหรับการออกก าลังกายในภาวะเฉพาะ ผศ.รวยริน 3.5.12 PT 27

15 โครงการจัดประชุมวิชาการของศูนย์วิจัย BNOJ1H, 2 โครงการ รศ.รุ้งทพิย์ 3.5.12 PT 28
16 โครงการอบรมวิชาการด้านเคมีคลินิก

(อาจเลือกเพยีง 1 โครงการโดยพจิารณาความเปน็ไปได้ ความคุ้มค่าและประโยชน)์
2.1 การจัดเก็บส่ิงส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
2.2 การควบคุมคุณภาพภายใน-ภายนอก
2.3 การควบคุมและการแปลผลเคร่ือง POCT
2.4 การแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ

3.5.12 Chem 2

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การเขียนรายงานการวิจัย บทความวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาคลินิก และ
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ส าหรับการประเมินต าแหน่ง

ผศ.นิชา 3.5.12 Micro 2

18 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบติัการ "การตรวจสารน้ าร่างกาย" กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก 3.5.12 Micros 1
19 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง current diagnostic immunology techniques (autoimmune 

disease)
ผศ.ปรีชา/รศ.ศรีวิไล 3.5.12 Imm 3

20 โครงการจัดต้ังหลักสูตรอบรมระยะส้ัน เพื่อการขอรับรองจากสภาวิชาชีพ กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันฯ/อ.อมรรัตน์ 3.5.12 Imm 2

21 หลักสูตรการผลิตผลงานวิจัยจากงานประจ า (ปงีบประมาณ 2560 ศึกษาความเปน็ไปได้) รศ.ศิริพร Chem 3

22 โครงการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายพฒันานักศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ ST 1
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 4 จัดหารายได้จากทรพัยากร นวัตกรรม ทรพัย์สินทางปัญญา และงานบรกิาร

op8 ประเด็นยทุศาสตรท์ี ่3 - หนา้  17



สอดคล้อง
มข.

1 โครงการพฒันาหลักสูตร วท.บ. วท.ม. ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) นานาชาติ ฝ่ายวิชาการฯ/หลักสูตรชีวเวชฯ 5.1.1 AC 3
2 โครงการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานอุดมศึกษาไทย

2.1 หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
2.2 หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)
2.3 หลักสูตร วท.บ. (กายภาพบ าบดั)
2.4 หลักสูตร วท.ม. (กายภาพบ าบดั)
2.5 หลักสูตร  ปร.ด. และ Ph.D. (วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวในมนุษย์)
2.6 หลักสูตร วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ)
2.7 หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ/
กรรมการบริหารหลักสูตรทกุหลักสูตร

5.1.1
5.2.6

AC 2

3 โครงการพฒันาระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพฒันาทางวิชาการและผลิตบณัฑิต (สัมมนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร ระหว่างสถาบนัผู้ผลิต
เทคนิคการแพทย์)

สายวิชาเทคนิคการแพทย์/ประธานหลักสูตร
 วท.บ. สาขาเทคนิคการแพทย์

AC 11

4 โครงการบณัฑิตคืนถิ่น สายวิชากายภาพบ าบดั PT 7

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตบัณฑิตพึงประสงค์สู่ตลาดงาน

เป้าประสงค์ : บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ ผู้ทีม่ีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที ่
“พร้อมท างาน” อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที ่21

เชื่อมโยงฝ่ายกลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต

op8 ประเด็นยทุศาสตรท์ี ่4 - หนา้  18



สอดคล้อง
มข.

เชื่อมโยงฝ่ายกลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

5 โครงการพฒันาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการในศตวรรษที่ 21 ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ 5.2.4 AC 5
- โครงการสัมมนาสายวิชา เตรียมความพร้อมเพื่อการพฒันาการเรียนการสอน 5.1
- โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง 2558 เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและ
รับรองสถาบนัจากสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2553

5.2

6 โครงการจัดท าหอ้งปฏิบติัการเพื่อเรียนรู้ทางโลหติวิทยา และจุลทรรศน์คลินิก 
เตรียมการหอ้งส าหรับการเรียนรู้พร้อมส่ือการเรียนรู้ที่ทนัสมัยส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

ผศ.สุทธิพรรณ กิจเจริญ
ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง

Micros 3

7 โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรและระบบสนับสนุนเชิงรุกและแบบพุ่งเปา้เพื่อใหไ้ด้นักศึกษาที่มีศักยภาพ เช่น 
การประชาสัมพนัธ์หลักสูตรและการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทยและอังกฤษ Road Show ทนุค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาและทนุสมทบร่วมกับมหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ 5.3.11 AC 6

8 โครงสร้างเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อเปน็แหล่งฝึกงาน และท างานวิจัยส าหรับนักศึกษา ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี RE 3
9 โครงการพฒันาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการในศตวรรษที่ 21 ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ 5.4.16

5.4.18
AC 5

- โครงการการศึกษาแนวจิตตปญัญาส าหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 5.3

-  โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี 5.4

-  โครงการน าเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 5.6

-  โครงการ(อบรม)จัดการฐานข้อมูลอ้างอิง  End Note X5 ส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทกุหลักสูตร 5.7

-  โครงการกายภาพบ าบดั มข. เพื่อชุมชน 5.8

-  โครงการการส่งเสริมอัตลักษณ์ Ready to work ของ นศ.กายภาพบ าบดั 5.9

-  โครงการจิตตปญัญาส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบดั (จัดร่วมกัน 2 สายวิชา) 5.10

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนส าหรบัการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการรบัเข้าที่มีความหลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนานักศึกษาอย่างสรา้งสรรค์ใหเ้ป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
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สอดคล้อง
มข.

เชื่อมโยงฝ่ายกลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

10 โครงการเตรียมความพร้อมบณัฑิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ ฝ่ายวิชาการฯ/สายวิชาทั้ง 2 สาย AC 4
11 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในหอ้งปฏิบติัการ ฝ่ายบริหาร AD 3.2

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 2

13 โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 3

14 โครงการฝ่ายพฒันานักศึกษาฯ พบนักศึกษาระดับปริญญาตรี บณัฑิตศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 4

15 โครงการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบดัจิตอาสาเพื่อชุมชน ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 6

16 โครงการสัมมนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบดั ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 7

17 โครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับพี่บณัฑิต ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 9

18 โครงการกายภาพบ าบดัสัมพนัธ์ ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 11

19 โครงการมอบเส้ือกาวน์ใหน้้อง รับป ี2 เข้าคณะ ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 12

20 โครงการเทคนิคการแพทย์ และสหเวชศาสตร์สัมพนัธ์ ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 14

21 โครงการเปดิบา้นสีน้ าเงิน (open house) ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 15

22 โครงการปจัฉิมนิเทศและสู่ขวัญส่งพี่ป ี4 ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 16

23 โครงการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษากับคณะกรรมการฝ่ายพฒันานักศึกษาฯ ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 17

24 โครงการเตรียมความพร้อมพาน้องร้องเพลงประจ าคณะ ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 19

25 โครงการพาน้องร้องเพลงประจ าคณะ ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 20

26 โครงการวันไหว้ครูและผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 21

27 โครงการผูกสัมพนัธ์น้องพี่สู่บา้นสีน้ าเงิน (freshy night) ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 22

28 โครงการเตรียมความพร้อมบณัฑิตในพธีิพระราชทานปริญญาบตัร (นัดพบบณัฑิต) ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 23
29 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 24
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สอดคล้อง
มข.

เชื่อมโยงฝ่ายกลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

30 โครงการสานสัมพนัธ์น้องพี่เทคนิคการแพทย์ โครงการพเิศษ ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 25
31 สานสัมพนัธ์จากพี่เพื่อน้อง ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 26
32 ชุมนุม (7 ชุมนุม) ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 27
33 โครงการเรารัก PT มข ส าหรับนักศึกษากายภาพบ าบดัทั้ง 4 ชั้นปี สายวิชากายภาพบ าบดั/อ.เสาวนีย์ PT 21
34 โครงการคัดกรองความเส่ียงต่อการติดเชื้อก่อนฝึกปฏิบติังานทางคลินิกกายภาพบ าบดัเฉพาะนักศึกษา

กายภาพบ าบดัป ี3
สายวิชากายภาพบ าบดั/ธันวรัตน์ PT 6

35 โครงการค่ายเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบ าบดัสู่ชุมชุน ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ST 13
กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ใหแ้ก่นักศึกษา
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เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพสูง เป็นทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะ ชุมชน และเศรษฐกิจ

สอดคล้อง
มข.

1 โครงการพฒันาหอ้งปฏิบติัการใหไ้ด้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารทรัพย์สินฯ AD 3.1
2 โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เพื่อฉลองการสถาปนาคณะครบรอบ 40 ป ี(เตรียมความพร้อม) ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ 6.1.2

6.3.11
AC 10

3 โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัย และสร้างบรรยากาศการวิจัยเชิงรุก  (TRF 5.0) ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 6.2.6 RE 4

- โครงการพฒันานักวิจัยสมรรถนะสูง (Publication Super camp และ Mentor system & Incubation pot) 4.2

- โครงการเพิ่มศักยภาพการท างานวิจัยของคณาจารย์กายภาพบ าบดั (3,000 บาท)

4 โครงการศูนย์ความเปน็เลิศด้านบริการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์ และ ศูนย์ใส่ใจสุขภาพด้วยวิถีกายภาพบ าบดั ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 6.2.5 RE 2

5 โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัย และสร้างบรรยากาศการวิจัยเชิงรุก  (TRF 5.0) ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 6.1.2 RE 4

- โครงการสร้างเครือข่ายวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ (Networking to center of excellence) RE 4.3

6 โครงการเกี่ยวกับระบบ Thai JO 6.3.14 RE 6

7 โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัย และสร้างบรรยากาศการวิจัยเชิงรุก (TRF 5.0) ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 6.3.10 RE 4

- โครงการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง มาพฒันาต้ังแต่ต้นน้ า ถึงปลายน้ า 4.1

เช่ือมโยงฝ่าย

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหส้ามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3  ปรบัปรงุโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการวิจัยและสรา้งบรรยากาศการวิจัยที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 4  น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสรา้งมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพ่ือสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านวิจัย

กลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1  สรา้งบรรยากาศและส่งเสรมิความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่น สู่ระดับสากล
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เป้าประสงค์ : คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการยอมรับ เป็นทีรู้่จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

สอดคล้อง
มข.

1 โครงการปฐมนิเทศและจัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาเปน็ภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษาและ
หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ AC 1-10

2 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ 7.1.1 AC 8
 - โครงการแลกเปล่ียนบคุลากรและนักศึกษา ภายใต้ MOU และร่วมือกับต่างประเทศ
 -  โครงการทนุสนับสนุนการศึกษาส าหรับบคุลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิมิภาคลุมแม่น้ า
โขง กรณีทนุ Matching Fund คณะฯ สนับสนุนค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายส่วนตัว (เหมาจ่าย)ส าหรับนักศึกษา
เก่าและนักศึกษาใหม่ (ตรี โท เอก)

3 โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรและระบบสนับสนุนเชิงรุกและแบบพุ่งเปา้เพื่อใหไ้ด้นักศึกษาที่มีศักยภาพ เช่น
 การประชาสัมพนัธ์หลักสูตรและการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทยและอังกฤษ Road Show ทนุค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาและทนุสมทบร่วมกับมหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ 5.3.11 AC 6

4 โครงการพฒันาบคุลากร ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพฒันาบคุลากร AD 4

โครงการพฒันาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษ 7.3.9 4.3

5 โครงการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา(60,000) และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์
(60,000)

ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ 7.3.9 AC 1-11

เช่ือมโยง
ฝ่าย

กลยุทธ์ที่ 3  เตรยีมความพรอ้มของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1  จัดสภาพแวดล้อม และโครงสรา้งพ้ืนฐานใหเ้ป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 2  เตรยีมความพรอ้มของมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสากล

op8 ประเด็นยทุศาสตรท์ี ่6 - หนา้  23



สอดคล้อง
มข.

1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนและ MOU สวนสัตว์เขาสวนกวาง อาชาบ าบดัและธารา
บ าบดัเพื่อบริการชุมชน

สายวิชากายภาพบ าบดั/ผศ.พศิมัย 8.1.2 PT 15

2 แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพฒันาบคุลากร 8.2.3 AD 5
1) งานปใีหม่
2) งานสงกรานต์
3) งานวันสถาปนาคณะ
4) งานเกษยีณอายุราชการ

3 การอนุรักษ ์สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพฒันาบคุลากร 8.2.3 AD 6

1) เทยีนพรรษา
2) ไหว้พระ 9 วัด

4 โครงการลอยกระทงประจ าปี ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 8.2.4 ST 8

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 : เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์ : ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพือ่รักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เช่ือมโยง
ฝ่าย

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เช่น องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน)

กลยุทธ์ที่ 2  การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรทีก่อปรด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคม

สอดคล้อง
มข.

1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ (ชุมชนต้นแบบ) ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี/
หวัหน้าโครงการ

9.1.1

2 โครงการเพื่อดูแลชุมชนในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ 9.1.1-2
- โครงการบริการวิชาการงานกีฬามาราธอนนานาชาติ "ขอนแก่นมาราธอน" สายวิชากายภาพบ าบดั PT 16

- โครงการบรูณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนทางคลินิกกายภาพบ าบดั ระบบหายใจ หวัใจและ
หลอดเลือดส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 2

สายวิชากายภาพบ าบดั PT 8

- โครงการกายภาพบ าบดั มข. เพื่อชุมชน สายวิชากายภาพบ าบดั PT 10

- โครงการจิตอาสากายภาพบ าบดัในกีฬาน้องใหม่ สายวิชากายภาพบ าบดั PT 11

- โครงการจิตอาสาเพื่อผู้ปว่ยทางกายภาพบ าบดั สายวิชากายภาพบ าบดั PT 12

- โครงการดูแลสุขภาพทางกายภาพบ าบดัแบบบรูณาการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน (นักศึกษา) สายวิชากายภาพบ าบดั PT 13

- โครงการจิตอาสาเพื่อเด็กพกิาร ส าหรับนักศึกษากายภาพบ าบดัชั้นปทีี่ 3 ในศตวรรษที่ 21 สายวิชากายภาพบ าบดั PT 14

- โครงการพฒันาบรูณาการการเรียน/สอน วิจัย และบริการวิชาการ หวัหน้าสายวิชา/ผอ.ศูนย์วิจัย/หวัหน้า
กลุ่มวิจัย

PT 22

- โครงการควบคุมคุณภาพภายนอกการทดสอบด้านการแข็งตัวของเลือด (EQA Coagulation) รศ.ดร.อ าพร ไตรภัทร Micros 4

3 โครงการศูนย์ความเปน็เลิศด้านบริการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์ และ ศูนย์ใส่ใจสุขภาพด้วยวิถีกายภาพบ าบดั 
(mediage)

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 9.2.7 RE 5

กลยุทธ์ที่ 1  ความหว่งใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์กรที่น าเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรบัผิดชอบต่อสังคม

เช่ือมโยง
ฝ่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่8 : เป็นองค์กรทีม่ีความห่วงใยต่อสังคม

กลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ
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เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกบัศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค

สอดคล้อง
มข.

1 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของสายกายภาพและเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การสร้างเสริมสุขภาวะแบบพอเพียงด้วยนวัตกรรมทางกายภาพบ าบัดแบบองค์รวม รศ.อรวรรณ บุราณรักษ์
- สุขภาพปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี รศ.จุรัรัตน์ ดาดวง
- การประเมินสุขภาพและรณรงค์ให้ความรู้เพือ่ลดปัจจัยเส่ียงต่อภาวะเมแทบอลิกซินโดรม หรือภาวะอ้วนลงพุง โรคเบาหวาน 
ภาวะความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ"

รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร

2 โครงการการเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่สุขภาวะทีดี่ของ นักศึกษากายภาพบ าบัด มข . สายวิชากายภาพบ าบัด PT 9

3 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ศูนย์ใส่ใจสุขภาพด้วยวิถีกายภาพบ าบัด (mediage) ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี RE 5

เช่ือมโยง
ฝ่าย

กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีบู่รณาการศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ สถาปัตยกรรม ทัง้หลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตร

กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 9 : ศูนย์กลางของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของภูมิภาค

กลยุทธ/์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

op8 ประเด็นยทุศาสตรท์ี ่9 - หนา้  26



งบด าเนินการ งบลงทุน(เงินรายได้) รวม
1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว 775,000 775,000

2 เป็นอทุยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 101,000 101,000

3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ 1,433,000 40,000 1,473,000

4 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 3,614,000 485,000 4,099,000

5  เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านวิจยั 883,000 700,000 1,583,000

6 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 1,480,000 1,480,000

7 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 430,000 430,000

8 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 113,000 113,000

9 ศูนย์กลางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของภูมิภาค 570,000 570,000

รวมงบประมาณ 9,399,000 1,225,000 10,624,000

งบประมาณ (ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จ าแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์ และประเภทงบรายจา่ย

ประเด็นยทุธศาสตร ์
คณะ/หน่วยงาน

op9 - หนา้  27



ภาคผนวก



แบบพิมพ์ op10

ประเด็นยทุธศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย์

1: พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว

2: เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม

3: สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ3: สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ

4: พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

5: เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต

8: เป็นองค์กรท่ีมีความห่วงใยต่อสังคม

9: ศูนย์กลางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของภูมิภาค

6: เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านการวิจยั

7: พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล

8: เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

9: เป็นองค์กรท่ีมีความห่วงใยต่อสังคม

10:ศูนย์กลางของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของภูมิภาค

 - 

4: เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต

5: เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านวิจยั

6: พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล

7: เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น

ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1: พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว

2: เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม



ยุทธศาสตร์ที่ 
1

พฒันาการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

เป็นอุทยานการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

สร้างความเป็นเลิศ
ในการบริหาร

จัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 
4

พัฒนา ว.เขต
หนองคายเป็น

ประตูสู่อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ยุทธศาสตร์ที่ 
5

เป็นองค์กรที่เป็น
เลิศด้านการผลิต

บัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 
6

เป็นองค์กรที่เป็น
เลิศด้านวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 
7

พฒันา
มหาวิทยาลัยไปสู่
ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 
8 

เป็นศูนย์กลางการ
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 
9 

เป็นองค์กรที่มี
ความห่วงใยต่อสังคม

3 กลยุทธ์
12 โครงการ

7 กลยุทธ์
15 โครงการ

7 กลยุทธ์
21 โครงการ

3 กลยุทธ์
8 โครงการ

5 กลยุทธ์
22 โครงการ

4 กลยุทธ์
17 โครงการ

3 กลยุทธ์
12 โครงการ

2 กลยุทธ์
5 โครงการ

3 กลยุทธ์
11 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 
1

พฒันาการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

เป็นอุทยานการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

สร้างความเป็นเลิศ
ในการบริหาร

จัดการ

ยุทธศาสตร์ที่
4

เป็นองค์กรที่เป็น
เลิศด้านการผลิต

บัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 
5

เป็นองค์กรที่เป็น
เลิศด้านวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 
6

พฒันา
มหาวิทยาลัยไปสู่
ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ที่
7

เป็นศูนย์กลางการ
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 
8 

เป็นองค์กรที่มี
ความห่วงใยต่อสังคม

4 เสาหลัก
9 ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2 กลยุทธ์
4 ตัวชี้วัด

2 กลยุทธ์
2 ตัวชี้วัด

5 กลยุทธ์
6 ตัวชี้วัด

5 กลยุทธ์
8 ตัวชี้วัด

4 กลยุทธ์
8 ตัวชี้วัด

3 กลยุทธ์
8 ตัวชี้วัด

2 กลยุทธ์
1 ตัวชี้วัด

2 กลยุทธ์
1 ตัวชี้วัด

27 กลยุทธ์
40 ตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติ
การ

ประจ าปี 
2560

2 กลยุทธ์
4 โครงการ

2 กลยุทธ์
4 โครงการ

5 กลยุทธ์
22 โครงการ

5 กลยุทธ์
35 โครงการ

4 กลยุทธ์
7 โครงการ

3 กลยุทธ์
6 โครงการ

2 กลยุทธ์
4 โครงการ

2 กลยุทธ์
3 โครงการ

รวมจ านวน
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560
ทั้งหมด 88
โครงการ

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 18/2559 วาระที่ 4.4

2 กลยุทธ์
3 โครงการ

แผน
ยุทธศาสตร์
การบรหิาร

คณะฯ
25560-
2563

3 กลยุทธ์
6 โครงการ

วิสยัทัศน์ : มหาวิทยาลยัวิจยัช้ันน าระดับโลก
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น

เสาหลักที่ 2
Excellence Academyเสาหลักที่ 1 

Green and Smart Campus

เสาหลักที่ 1 
Green and Smart Campus

เสาหลักที่ 2
Excellence Academy

เสาหลักที่ 3
Culture and Care 
Community

เสาหลักที่ 4
Creative 
Economy 
and Society

รวมจ านวน
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560

ทั้งหมด 129 
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 
9 

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของภูมิภาค

2 กลยุทธ์
2 ตัวชี้วัด

เสาหลักที่ 4
Creative 
Economy 
and Society

เสาหลักที่ 3
Culture and Care 
Community

วิสยัทัศน์ : เทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบัดช้ันน าระดับโลกเพ่ือสขุภาวะของสงัคมโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 
10 

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของภูมิภาค



แบบพิมพ์ op10



 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 18/2559 วาระที่ 4.4



แบบพิมพ์ op11

จุดเด่น โอกาสพัฒนา สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปีข้างหน้า
สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.) การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสรมิศักยภาพใหเ้ป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

- นักศึกษาสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพมากกว่า 80% 
- บณัฑิตได้งานท าภายใน 1 ปมีากกว่า 90% 
- นักศึกษาได้ฝึกงานกับ Specimen จริง 
- นักศึกษามีเวลาในการท ากิจกรรมนอกเวลามาก
- นักศึกษามีโอกาสปฏิบติังานในชุมชน
- คณาจารย์ เอาใจใส่นักศึกษาดี

- นักศึกษายังขาดทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน
- พฒันาการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรมแบบสหสาขาวิชา
ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- การแก้ไขปญัหาจ านวนบคุลากรลดลงอีกใน 5 ปขี้างหน้า
โดยเฉพาะสายวิชาเทคนิคการแพทย์
- การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าศึกษาทั้งภาคปกติและ
โครงการพเิศษ
- เพิ่มทกัษะทางปญัญา
- นักศึกษามีความรู้ทางวิชาชีพลดลง
- อาจารย์รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ทางวิชาชีพ

- บณัฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ
- เพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิตที่เปน็นานาชาติ  
- นักศึกษามีอุปกรณ์การเรียนที่ทนัสมัย
- นักศึกษาได้ฝึกงานในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับชาติ/สากล
- นักศึกษากล้าแสดงความคิดเหน็มีการคิดวิเคราะหท์ี่เปน็ระบบ
 มีความสามารถในการใช้ภาษานานาชาติ
- เพิ่ม Community-based Research
- การด าเนินงานตามระบบ TQF มีการพฒันาอย่างต่อเนื่องและ
ย่ังยืน
- การพฒันาหลักสูตรเปน็ไปตามความต้องการของสังคม
- ผลักดันใหม้ีการพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม้ีความ
หลากหลายเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือการก าหนดแผนและทิศทางคณะฯ (2559-2563) 
(ทีผ่่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่18/2558 เมื่อวันที ่4 พฤศจิกายน 2558)

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ศักยภาพ
( SWOT  Analysis )



จุดเด่น โอกาสพัฒนา สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปีข้างหน้า
2) การวิจัยและการพัฒนาที่สรา้ง
องค์ความรูใ้หเ้พ่ิมศักยภาพและขึด
ความสามารถในการแข่งขัน


- มีความร่วมมือกับต่างประเทศ
- มีศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจัยระดับคณะ
- ผลงานตีพมิพแ์ละนักวิจัยเปน็ที่รู้จักในระดับนานาชาติ
- สามารถตีพมิพผ์ลงานได้ในสัดส่วน 1 : 1
- มีกองทนุวิจัยสนับสนุนการวิจัยในคณะ

- เพิ่มผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ประโยขน์กับประชาขน
อย่างแทจ้ริง
- เพิ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยใช้ระบบพี่เล้ียง
- สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
- ผลักดันการบรูณาการวิจัยการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการใหเ้ปน็งานเดียวกัน 
- เน้นการพฒันาการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
- โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยังขาดการวางแผน
ด้านระเบยีบ วิธีวิจัยที่ดี ท าใหไ้ม่สามารถต่อยอดงานวิจัยได้

- ยกระดับโครงการบม่เพาะอาจารย์วิจัยรุ่นใหม่ โดยท าใหเ้ปน็ที่
ยอมรับ
- สร้างทมีงานพฒันาและสร้างแรงจูงใจใหส้ายสนับสนุนท าการ
วิจัยแบบ R2R
- มีงานวิจัยที่น าไปสู่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น
- ควรเน้นการวิจัยทางด้านการวินิจฉัยและเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรม
- พฒันาคลินิกใหค้ าปรึกษาด้านสถิติระเบยีบวิธีวิจัย และการ
ตีพมิพเ์ผยแพร่
- อาจารย์ทกุคนสามารถท าวิจัย และตีพมิพผ์ลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ
- มีศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจัยเพิ่มขึ้น

3) การบรกิารวิชาการที่สรา้งเสรมิ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
- มีสถานบริการฯเปน็แหล่งบรูณาการการเรียนการสอน การวิจัย
 สู่การใหบ้ริการทางวิชาการ และเปน็แหล่งค้นหาโจทย์วิจัยสู่การ
ใช้ประโยชน์
- มีวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบดั
- มีอาจารย์ที่มีศักยภาพด้านวิชาการพร้อมที่จะเปน็วิทยากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

- พฒันาเครือข่ายการใหบ้ริการกับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ
และภาคเอกชน
- สร้างทมีการตลาดมืออาชีพ
- สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ์เชิงรุก
- ก ากับ ดูแลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- พฒันาสถานบริการฯเปน็แหล่งความเชี่ยวชาญและสร้างรายได้
- มีความเชื่อมโยงกับชุมชนรอบมหาวิทยาล้ย
- การบรูณาการ การเรียนการสอนการวิจัย สู่งานบริการวิชาการ
เพิ่มขึ้น
- สถานบริการฯ มีการบริหารจัดการแบบมืออาขีพ
- มีความร่วมมือกับภาคเอกขน เพื่อขยายตลาด การบริการ
บางอย่างสู่ตลาดอาเซียน
- มีพื้นที่การใหบ้ริการอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม
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4) การอนุรกัษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เพิ่มบทบาทอาจารย์ และนักศึกษาในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
 - น าวัฒนธรรม ประเพณีมาประยุกต์กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
  -การสนับสนุนด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

5) การบรหิารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน
- บคุลากรมีความทุ่มเทและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
- เปน็หน่วยงานที่มีขนาดเหมาะสม สามารถปรับเปล่ียนการ
บริหารได้ง่าย

- การจัดระบบการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์
- การปรับตัวของคณาจารย์และบคุลากรสู่มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และองค์กรที่มีความสุข

- การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล
- มีระบบงานที่มีคู่มือการปฏิบติังานอย่างเปน็ระบบ
- ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักกิจการบา้นเมืองที่ดี
- มีนโยบายและแนวทางบรรลุนโยบายที่เปน็รูปธรรม
- เน้นการมีส่วนร่วมของบคุลากรและท างานอย่างมีความสุข
- การพฒันาบคุลากรที่เปน็ประโยชน์ต่อคณะ
- มีทมีงานประชาสัมพนัธ์ที่เข้มแข็ง
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย
- มีการประเมินผลการปฏิบตังานที่มีประสิทธิภาพ
- จัดหาครุภัณฑ์ได้เพยีงพอและเหมาะสม
- ด าเนินการเร่ืองการทดแทนบคุลากรที่เกษยีณอายุราชการใน 4
 ปขี้างหน้า
- มีระบบการเตรียมผู้บริหารเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
- มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
- จัดระบบใหบ้คุลากรใช้ศักยภาพได้เต็มความสามารถ
- เน้น Output/Outcome มากกว่าProcess
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สายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.)การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสรมิศักยภาพใหเ้ป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

- เปน็สถาบนัเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผลิต PT และ
เปน็สถาบนัที่มีศักยภาพสูงในการพฒันา
- คุณภาพบณัฑิตเปน็ที่ยอมรับของผู้ใช้บณัฑิต มีอัตราการมีงาน
ท า และศึกษาต่อสูง
- มีคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทั้งการสอน วิจัย และ บริการ
วิชาการได้อย่างบรูณาการและมีชื่อเสียงระดับประเทศและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
- มีสถานที่ฝึกงานเปน็ของตนเอง
- มีแหล่งฝึกงานของนักศึกษาอย่างเพยีงพอ
- อาจารย์ฝึกงานทางคลินิกใหน้ักศึกษาด้วยตนเอง
- อาจารย์มีทกัษะการรักษาทางคลินิก
- อาจารย์มีวุฒิการศึกษา ป.เอก และหลากหลายสาขาที่เชี่ยวชาญ
- มีหลักสูตร ป.โท ที่เปดิสอน เสาร์และอาทติย์
- อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาส าหรับนักศึกษา ในการเข้าปรึกษา
ปญัหาต่างๆ

- มีอัตราส่วนของ PT ต่อประชากรน้อยที่สุด เมื่อเทยีบกับภาคอื่นๆ 
- ขยายก าลังการผลิตนักกายภาพบ าบดัได้อีกเทา่ตัวเนื่องจาก
ประชากรในอีสานมีมากที่สุดในประเทศ 
- หลักสูตรมีการปรับปรุง 
- การเข้าสู่ AEC ของประเทศท าใหส้ามารถรับนักศึกษาต่างชาติ
เพิ่มได้ 
- คณะฯและมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนใหเ้ติบโตและแยก
เปน็คณะกายภาพบ าบดั เพื่อแสดงศักยภาพในการบริหาร
การศึกษาได้เต็มที่

- Transformative knowledge
- Analytical thinking
- กล้าแสดงความคิดเหน็ systematic thinking 
- มีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับนานาชาติ 
- การพฒันาการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหดี้ขึ้น 
- มีระบบการจัดการที่รับ นักศึกษาที่เข้าใจวิชาชีพ PT 
- ขยายหรือเปดิสาขาทางกายภาพบ าบดัเฉพาะทางที่
หลากหลายมากขึ้น 
- มีความร่วมมือกับหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเปดิศูนย์การฝึกและฟื้นฟนูักกีฬาเพื่อ
ความเปน็เลิศอย่างครบวงจร 
- การพฒันาศักยภาพในการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ 
- ขยายความร่วมมือด้านวิชาการกับนานาชาติ กับสถาบนัที่
ผลิตนักกายภาพบ าบดัฃระดับนานาชาติ
- มีการขยาย Intra-structure ในการผลิตนักกายภาพบ าบดั
- พฒันาระบบการรับเข้าเพื่อใหไ้ด้นักศึกษา (input) ที่มี
ประสิทธิภาพ
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2) การวิจัยและการพัฒนาที่สรา้ง
องค์ความรูใ้หเ้พ่ิมศักยภาพและขึด
ความสามารถในการแข่งขัน


- คณาจารย์ส่วนใหญ่ส าเร็จปริญญาเอกและหลากหลาย สร้าง
ทางเลือกในการวิจัยได้หลากหลาย 
- มีความร่วมมือกับสถาบนัและองค์กรในต่างประเทศที่
หลากหลาย 
- มีกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยที่มีศักยภาพและเปน็ที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 
- มีคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทั้งการสอน วิจัย และ บริการ
วิชาการได้อย่างบรูณาการและมีชื่อเสียงระดับประเทศและเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้

- ส่งเสริมใหค้ณาจารย์ศึกษาต่อปริญญาเอกและการพฒันา
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- คณาจารย์มีงานวิจัยรองรับ 
-เพิ่มทนุและครุภัณฑ์วิจัยไปพร้อมๆกับการขยายการรับนักศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา 
- เพิ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางกายภาพบ าบดั

- เพิ่มอุปกรณ์ ส่ือ ครุภัณฑ์ และพื้นที่ในการท าวิจัย มีคลินิกด้าน
 research methodology + statistics + publication clinic
 + language เพิ่ม Community  based research

3) การบรกิารวิชาการที่สรา้งเสรมิ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
- มีความพร้อมของ หน่วยงาน องค์กรและชุมชนในการใหบ้ริการ
วิชาการอย่างย่ังยืนได้
- มีกลยุทธ์ในการใหบ้ริการวิชาการทั้งในระดับประเทศที่ย่ังยืน 
- มีชุมชนที่สามารถใหบ้ริการวิชาการเพื่อสังคมได้ง่าย 

- สายวิชากายภาพบ าบดัมีการน าผลและองค์ความรู้งานวิจัย
ถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
- มีเครือข่ายในการบริการวิชาการ

- เปน็วิสัยทศัน์และพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
- สังคมผู้สูงอายุก าลังเคล่ือนเข้าสู่ประเทศไทย ท าใหม้ีโอกาสดีใน
การขยายการวิจัยและบริการด้านนี้อย่างชัดเจน 
- ส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ในการเปน็วิทยากรในการใหบ้ริการ
วิชาการสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมทนุในการบริการวิชาการ

- จัดต้ังศูนย์กายภาพบ าบดัแบบครบวงจร 
- ชุมชนเหน็ความสัมพนัธ์และใหค้วามร่วมมือในการบริการ
วิชาการ 
- สร้างความร่วมมือและบรูณาการองค์ความรู้ร่วมกันกับทมีสห
วิชาชีพ
  ในการใหบ้ริการวิชาการสู่ชุมชนในหลายๆ รูปแบบและหลาย
มิติ
- งานวิจัยถูกน าไปใช้ในการเรียนการสอนและบริการทาง
วิชาการอย่างบรูณาการ 
- ขยายขนาดและคุณภาพการบริการทางกายภาพบ าบดัได้อีก 
200% และสร้างรายได้หลักใหแ้ก่คณะฯ 
- ขยายบริการวิชาการทางกายภาพบ าบดัเข้าสู่ชุมชนใหม้ากขึ้น
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4)การอนุรกัษ์ พัฒนา ถ่ายทอด
และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- มีวัฒนธรรม ประเพณีที่อนุรักษต่์อกันมาอย่างดี ท าใหศึ้กษา
เรียนรู้ได้ง่าย
- งานด้านวิจัยและวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการฟื้นฟู
ภูมิปญัญาไทยด้านสุขภาพได้มีคณาจารย์ได้น าร่องไว้แล้วและมี
ชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ

- การแพทย์แผนไทยก าลังเติบโตอย่างเปน็ระบบและเปน็ที่ยอมรับ
ของสังคมไทยและนานาชาติมากขึ้น จึงเปน็โอกาสดีที่จะผสมผสาน
ศาสตร์นี้เข้ากับงานกายภาพบ าบดัและเติบโตไปด้วยกัน

- เพิ่มบทบาท อาจารย์และนักศึกษา ในการพฒันาชุมชน และ
วัฒนธรรม 
- มีโครงการที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะต่อชุมชนใกล้เคียงและ
น าผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยเข้าไปใช้ 
- น าวัฒนธรรม ประเพณีที่สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษา
สุขภาพ 
- ฟื้นฟภููมิปญัญาทอ้งถิ่น (การนวดไทย การใช้สมุนไพร) ใน
รูปแบบของการใหบ้ริการวิชาการประยุกต์ร่วมกับวิถีทอ้งถิ่น 
เพื่อความย่ังยืนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
- ควรมีการผสมผสานศาสตร์นี้เข้ากับงานกายภาพบ าบดัและ
เติบโตไปด้วยกัน
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5) การบรหิารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ


- การเปน็มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐท าใหก้ารบริหารจัดการท าได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความคล่องตัวมากขึ้น 
- มีโครงสร้างบริหารงานที่ชัดเจนและสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมเรียนรู้และปฏิบติัการบริหาร

- พฒันาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อพฒันาด้าน
กายภาพบ าบดัอย่างเปน็องค์รวม

- มีระบบ และกลไกในการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนใหต้รงกับ
สายงานเพิ่มขึ้น 
- มีระบบสนับสนุนเพื่อใหไ้ด้นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
- สายสนับสนุนมีความเปน็มืออาชีพ
- มีฐานข้อมูลที่อัพเดตและเข้าถึงง่าย 
- มีการบริหารที่ชัดเจน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยประกอบด้วย
- มีการจัดสรรพื้นที่ใหเ้หมาะสมกับปริมาณงานของสาย
- สายสนับสนุน (มีการพฒันาความเชี่ยวชาญ และความเปน็มือ
อาชีพมีจิตบริการ สนับสนุน/เอื้อการท างานของอาจารย์อย่างมี
ประสิทธิภาพและมืออาชีพ)
- อุปกรณ์การสอนการวิจัย 
- ระบบพฒันาการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ และผลงาน สอน 
วิจัย
- ปจัจัยเกื้อหนุน เช่น รถ จ านวนบคุลากร (ทั้ง อาจารย์และสาย
สนับสนุน) งบประมาณ
- ระบบการจัดการบริหาร Decentralized 
- ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์ในการมองไปข้างหน้าพร้อมๆกันทั้งสอง
สาขาวิชา
- team work ที่มีประสิทธิภาพ
- มีการบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบ มีธรรมาภิบาล องค์กร
พึ่งตนเองได้ 
  และพร้อมที่จะเปน็คณะกายภาพบ าบดั 
- มีแผนอัตราก าลังเพื่อทดแทนบคุลากรใหเ้พยีงพอต่อปริมาณงาน
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