
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

ฏ

คณะเทคนิคการแพทย์



1.  บทนํา



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทําขึ้นภายใต้กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2552 - 2567  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 คณะเทคนิคการแพทย์  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาศัยกรอบนโยบายและพันธกิจ สําหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554 - 2558  

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 และตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2555- 2558  

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554

การเตรียมการและการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

คณะเทคนิคการแพทย์ได้มีการเตรียมการจัดทํา  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และสภาพแวดล้อมภายนอก  อันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเทคนิคการแพทย์ จากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์ จึงได้ประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็น 

ระหว่างคณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  คณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย์ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร หัวหน้าสายวิชา หัวหน้ากลุ่มวชิา เลขานุการคณะ  

และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  โดยเสนอที่ประชุมทีมบริหาร  ครั้งที่  6/2557  วันที่  11  มิถุนายน  2557 ทั้งนี้ได้กําหนดให้กลุ่มวิชา  กลุ่มภารกิจ  รองคณบดีทุกฝ่าย  

จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มายังฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  ภายในเดือนมิถุนายน 2557 

การเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย์ 

จากการประชุมการระดมสมอง และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จึงได้เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

คณะเทคนิคการแพทย์  โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย์  ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558
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     ค่านิยมองค์กร  คือ “ก้าวอย่างมีวิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากร ให้ความสําคัญการสอน ควบคู่ความร่วมมือ”

ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม
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ส่วนที่ 2 
โครงการปกติตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคนิคการแพทย์



    

เป็นเลิศด้านการวิจัย

โดยมีตัวชี้วัดคือ paper per faculty member

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดชั้นนํา และ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเซียทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  (ready to work)

โดยกําหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

เอกลักษณ์
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พันธกิจ (Mission)

             ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม  งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

มาตรฐานสากล ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

              โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพ  เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  มุ่งเน้นการ

พัฒนางานวิจัย เพื่อการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  นําสู่การแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขของชุมชนและสังคมและเพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขัน  มุ่งเน้นการประสานงานและให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติให้สืบต่อไป
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แผนปฏบิัตริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ

2558 2559

1.ระบบบริหารจัดการที่ดี 1.ระดับความสําเร็จของกระบวนการ พัฒนาแผน IQA1.1 2.9-1 4 5 4* 4*

2.ภาวะผู้นําของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน IQA7.1 2.9-5 5 5 4* 4*

3.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณะ /หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ IQA7.2 2.9-6 5 5 4* 4*

4.ระดับความสําเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ IQA7.3 2.4-1 3 5 4* 4*

5.ระดับความสําเร็จของระบบบริหารความเสี่ยง IQA7.4 2.9-3 5 5 4* 4*

2.การผลิตบัณฑิตที่ดี 1.ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี IQA2.9 EdPEx 99.12% 93.07% 90% 90%

2.ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา EdPEx1 1.11 82.47% 82.27% 85% 85%

3.ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด 

(ร้อยละของผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ)

EdPEx2 EdPEx 74.80% 87.42% 90% 90%

4.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร IQA2.1 1.8 2 4 4* 4*

5.ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด IQA2.2 1.2 68.83% 76.62% 80% 80%

6.ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ทั้งหมด

IQA2.3 1.3 45.45% 83.12% 85% 85%

7.ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน IQA2.4 2.9 4 4 4* 4*

8.ระดับความสําเร็จของการจัดการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้

IQA2.5 1.8 5 5 5 5

9.ระดบัความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน IQA2.6 1.7 4 5 5 5

10.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

IQA2.10 1.11 4.14 4.42 5 5

11.ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ IQA2.11 1.12 77.00% 57.14% 80% 90%

12.ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ IQA2.12 1.13 112.50% 100.00% 100% 100%

การปรับ

ลดค่า

เป้าหมาย

ปีงบ 2558

  บางตัว

เนื่องจาก

เกณฑ์ 

IQA57 

ยังไม่

สมบูรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  (ตัวบ่งชี้)
ที่มา

IQA57

ผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2557

(IQA56)

ผลการ

ดําเนินงาน

 6 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 2556

 (IQA55)

ที่มา

IQA56
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แผนปฏบิัตริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ

2558 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  (ตัวบ่งชี้)

ที่มา

IQA57

ผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2557

(IQA56)

ผลการ

ดําเนินงาน

 6 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 2556

 (IQA55)

ที่มา

IQA56

13.ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด

IQA2.13 QS 0.35% 0.63% 1% 2%

14.จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด IQA2.14 QS 12.36% 8.32% 10% 10%

3.ด้านการพัฒนานักศึกษา 1.ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (ระบบ

และกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา)

IQA3.1 2.3 5 5 5 5

2.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา IQA3.2 2.3 4 5 5 5

3.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

(subset ของ IQA 3.1)

subset ของ

 IQA 3.1

2.2 - 4.37 4.00 4.00

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (subset ของ IQA 3.1) subset ของ

 IQA 3.1

2.3 - 3.83 4.00 4.00

4.ด้านการวิจัย 1.ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ IQA4.1 2.4 5 5 5 5

2.ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ IQA4.2 2.9 5 5 5 5

3.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา IQA4.3 2.5  414,946.94 

บาท/คน

345,528.91 

บาท/คน

300,000 

บาท/คน

300,000 

บาท/คน

4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ IQA4.4 1.4+QS 79.55% 88.64% 90% 90%

5.ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ IQA4.6 1.4 7.79% 5.84% 7.50% 7.50%

6.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร IQA4.7 1.4 1.95% 7.79% 3% 3%

7.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือ

ในฐานข้อมูลระดับชาติ

IQA4.8 1.5 259.74% 323.38% 200% 200%

8. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด

EdPEx EdPEx 84.42% 87.01% 60% 60%

9. International paper per faculty member EdPEx QS 0.79 0.96 1.00 1.00
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แผนปฏบิัตริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ

2558 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  (ตัวบ่งชี้)

ที่มา

IQA57

ผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2557

(IQA56)

ผลการ

ดําเนินงาน

 6 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 2556

 (IQA55)

ที่มา

IQA56

5.ด้านบริการวิชาการ 1.ร้อยละของโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน/งานวิจัยต่อ

โครงการบริการวิชาการทั้งหมด

IQA5.3 2.7 - 60% 30% 30%

2.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม IQA5.1 2.7 5 5 5 5

3.กระบวนการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ การ

ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (เฉพาะหลักสูตร ป.ตรี)

1.7 - - 5 5

6. การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ดี

1. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม IQA6.1 2.8 5 5 5 5

7. ด้านพัฒนาคุณภาพ และ

ระบบประกันคุณภาพ

1.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

คุณภาพสถาบันอย่างต่อเนื่อง

IQA9.1 2.9-7 - - 5 5

2.การบริหารความเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ IQA7.4 2.9-3 - - 5 5

3.การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ IQA7.2 2.9-6 - - 5 5

8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 1.การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า IQA3.3 2.2-6 - - 5 5

9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ 1.กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม IQA5.2 2.7 2 5 5 5

10.การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ทรัพย์สิน และ

ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเอง

ได้

1. ร้อยละของแผนปฏิบัติราชการที่ได้ดําเนินการ KKU 2.9-1 100% 91.28% 100% 100%

2.การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร IQA8.1 2.9-2 - - 5 5
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แผนปฏบิัตริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ

2558 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  (ตัวบ่งชี้)

ที่มา

IQA57

ผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2557

(IQA56)

ผลการ

ดําเนินงาน

 6 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 2556

 (IQA55)

ที่มา

IQA56

หมายเหต ุ  การปรับลดค่าเป้าหมายปีงบ 2558  บางตัวเนื่องจากเกณฑ์ IQA57 ยังไม่สมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับค่าเป้าหมายลง จาก 5 เป็น 4 ทั้ง 2 ปี  (ทุกตัวชี้วัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1 ปรับลดจาก  100%  เป็น  90%

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 ปรับลดจาก  90%-95%  เป็น  85% ทั้ง 2 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 3 ปรับลดจาก  95%-100%  เป็น  90% ทั้ง 2 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 4 ปรับค่าเปา้หมายลง จาก 5 เป็น 4  ทั้ง 2 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 7 ปรับค่าเป้าหมายลง จาก 5 เป็น 4  ทั้ง 2 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 13 ปรับลดจาก  4%-5%  เป็น  1%-2%  ตามลําดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 14 ปรับลดจาก  13%-14%  เป็น  10% ทั้ง 2 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3 ปรับค่าเป้าหมายลงจาก 4.5 เป็น 4.00  ทั้ง 2 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 4 ปรับค่าเป้าหมายลงจาก 3.91-4.00 เป็น 4.00  ทั้ง 2 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์   ให้  ตัดออก  เนื่องจากไม่มีใน IQA57

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  ปรับลดจาก 10% เป็น 7.5%

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 8 Citation  ปรับลดจาก 250% เป็น 200%

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 9 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนทําวิจัย   ปรับเพิ่มจาก 50% เป็น 60%

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 เปลี่ยนชื่อจาก  จํานวนโครงการ  เป็น  ร้อยละของโครงการบริการวิชาการต่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมด  และปรับเป้าให้เป็นค่าร้อยละ  30

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 3 เปลี่ยนตัวชี้วัดจาก การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เป็น  กระบวนการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (เฉพาะหลักสูตร ป.ตรี)

และตั้งเป้าไว้ที่ระดับ  5   (ทําเกณฑ์ 1-5  ใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เหลือข้อ 1 ไว้ข้อเดียว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ปรับใหม่หมด และปรับให้ตามตัวชี้วัด IQA57 คือ 

ข้อ 1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

คุณภาพสถาบันอย่างต่อเนื่อง

เป้าระดับ 5  (ทําเกณฑ์ 1-5  ใหม่)

ข้อ 2 การบริหารความเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ เป้าระดับ 5  (ทําเกณฑ์ 1-5  ใหม่)

ข้อ 3 การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เป้าระดับ 5  (ทําเกณฑ์ 1-5  ใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 เปลี่ยนจากเงินบริจาคศิษย์เก่า  เป็นโครงการที่ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เ เป้าระดับ 5  (ทําเกณฑ์ 1-5  ใหม่)

op5 -4



แผนปฏบิัตริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ

2558 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  (ตัวบ่งชี้)

ที่มา

IQA57

ผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2557

(IQA56)

ผลการ

ดําเนินงาน

 6 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 2556

 (IQA55)

ที่มา

IQA56

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 2 เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เป้าระดับ 5  (ทําเกณฑ์ 1-5  ใหม่)

op5 -5



1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

(  4  กลยุทธ์   24  โครงการ/กิจกรรม)

2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

(  4  กลยุทธ์   58  โครงการ/กิจกรรม)

3 ด้านการพัฒนานักศึกษา 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา

(  3  กลยุทธ์   25  โครงการ/กิจกรรม)

4 ด้านการวิจัย 4 ด้านการวิจัย

(  5  กลยุทธ์   8  โครงการ/กิจกรรม)

5 ด้านบริการวิชาการ 5 ด้านบริการวิชาการ

(  1  กลยุทธ์   22  โครงการ/กิจกรรม)

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

(  1  กลยุทธ์   6  โครงการ/กิจกรรม)

7 ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

(  1  กลยุทธ์   8 โครงการ/กิจกรรม)

8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี

(  1  กลยุทธ์   5 โครงการ/กิจกรรม)

9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ 9 ด้านชุมชนสมัพันธ์

(  1  กลยุทธ์   4  โครงการ/กิจกรรม)

10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

( 13 กลยุทธ์  57 โครงการ/กิจกรรม) (  1  กลยุทธ์   2  โครงการ/กิจกรรม)

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ / หน่วยงาน



รหสั กลุ่มงาน โครงการทัง้หมด โครงการใหม่ โครงการเดมิ/

ปรบัปรงุ

ST ฝา่ยพฒันานศ. 35 1 34

AC ฝา่ยวชิาการ 23 2 21

GR-RE ฝา่ยวจิยั บณัฑติศกึษา และวเิทศสมัพนัธ์ 32 7 25

AD ฝา่ยบรหิาร 13 2 11

PL ฝา่ยแผน 8 3 5

PT สายวชิากายภาพบาํบดั 38 27 11

MT สายวชิาเทคนิคการแพทย์

- จุลชวี 6 4 2

- จุลทรรศน์ 7 0 7

- เคมี 7 5 2

- ภมูคิุม้กนั 1 0 1

รวม 170 51 119

สรปุจาํนวนโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 คณะเทคนิคการแพทย์



แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  คณะเทคนิคการแพทย์

ความ

สอดคล้อง
โครงการ

ใหม่

โครงการเดิม และ

ได้ปรับปรุง

โ
ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ฏ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

ั โและ

เชื่อมโยง
(/)

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

ุ

เป้าประสงค์

ุ
รหัสโครงการ

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้าง

่ ์

ระดับความสําเร็จของการอนรักษ์พลังงาน IQA6 3 1 1 3 1 โครงการบํารงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ และเครื่องกรองน้ํา ตลอดปีงบฯ 100 000 AD 1

กลยุทธ์ที่ 1.1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 

มาตรการที่ 3 มีระบบการประหยัดพลังงานที่ดี

ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)

ระดบความสาเรจของการอนุรกษพลงงาน IQA6.3 1.1.3.1 โครงการบารุงรกษาระบบเครองปรบอากาศ ลฟท และเครองกรองนา ตลอดปงบฯ 100,000 AD 1

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตั้งแต่ 

ึ้ ไ

IQA6.3 1.1.4.1 โครงการส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ AD 2

มาตรการที่ 4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเขียวและอุดมสมบูรณ์

3.51 ขึนไป

- เครื่องปรับอากาศ (งานบริหาร) ก.พ.-เม.ย.58 100,000

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตั้งแต่ 

3.51 ขึ้นไป

1.1.4.2 โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พ.ค.-ก.ย.58 30,000 micro 3

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรที่ดี

จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม IQA2.4 1.2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนันบสนุนเพื่อสร้างผลงานและ/หรือการประเมินเข้า

ส่ตําแหน่งในระดับที่สงขึ้น

ต.ค.57-มิ.ย.58 30,000 AD 4

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สูตาแหนงในระดบทสูงขน

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.4 1.2.2.1 โครงการทบทวนกฎระเบียบ ด้านการคลังและพัสดุ ต.ค.57-ก.ย.58 5,000 AD 5

มาตรการที่ 2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี (HRD System)

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสร้างแรงจูงใจ

เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถให้มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 8



แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.4 1.2.3.1 สัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร พ.ค.-มิ.ย.58 300,000 AD/ 6
PL152

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.4 1.2.3.2 โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  และ

โครงการให้รางวัลบุคลากรที่โดดเด่นในรอบปี (คณะกก.จรรยาบรรณ + ฝ่าย

บริหาร)

ก.พ.58-เม.ย.58 20,000 AD 7

ใ ้ ้ ไ ็ ใระดับความพึงพอใจตังแต ่3.51 ขึนไป IQA7.1 1.2.3.3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประสบความสําเร็จในด้านต่าง ๆ เม.ย.-ก.ค.58 40,000 AD 8

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.4 1.2.3.4 โครงการสัมนาสายวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบําบัด พค - กค 58 80,000 PT 9

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.4 1.2.3.5 โครงการอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตค. 57-กย. 58 10,000 PT 10

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3 51 ขึ้นไป IQA2 4 1 2 3 6 โครงการสัมมนากล่มวิชาเคมีคลินิก ตค  57 กย  58 20 000 chem 11ระดบความพงพอใจตงแต 3.51 ขนไป IQA2.4 1.2.3.6 โครงการสมมนากลุมวชาเคมคลนก ตค. 57-กย. 58 20,000 chem 11

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.4 1.2.3.7 โครงการสัมมนากลุ่มวิชา ประจําปี 2558 พ.ค.-มิ.ย.58 20,000 micro 12

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.4 1.2.3.8 โครงการสัมมนากลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก พ.ค.-มิ.ย.58 20,000 micros 13

ระดับความพึงพอใจตั้งแต ่3.51 ขึ้นไป IQA2.4 1.2.3.9 โครงการสัมมนากลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกฯ พ.ค.-มิ.ย.58 20,000 Imm 14

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA7.1 1.2.4.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนความผาสุกและความรักความผูกพันในองค์กร ตลอดปีงบ AD 15

- สวัสดิการต่าง ๆ 250,000

 การตรวจสขภาพประจําปีแก่บคลากร 10 000

มาตรการที่ 4 สร้างความผาสุกในสถานที่ทํางาน (Happy Workplace)

- การตรวจสุขภาพประจาปแกบุคลากร 10,000

- กิจกรรม 5 ส. (หน่วยงานภายในคณะ) , Happy Work Place 10,000

- นันทการและการออกกําลังกาย 10,000

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA7.1 1.2.4.2 โครงการที่ทํางานน่าอยู่ มิย - กค 58 3,000 PT 16

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA7.1 1.2.4.3 โครงการปรับปรุงสถานที่สําหรับจัดเก็บพัสดุ และ ครุภัณฑ์ ต.ค.57-ก.ย.58 10,000 PT 17

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA7.1 1.2.4.4 โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กรด้วยจิตปัญญา พค - สค 58 20,000 PT 18

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA7.1 1.2.5.1 โครงการแยกขยะ ต.ค.57-ก.ย.58 5,000 micros 19

กลยุทธ์ที่ 1.3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร

ี่ ิ ั ิ ั ี่ ี ิ ิ
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แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

มีแผนครุภัณฑ์วิจัย 15 ปี IQA8.1 1.3.1.1 แผนครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนทิศทางวิจัยคณะ 15 ปี ต.ค.57-ก.ย.58 0 RE 20

ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ

และบริการครุภัณฑ์กลาง มข.

IQA8.1 1.3.1.2 โครงการการบริหารจัดการและบริการครุภัณฑ์กลาง มข. (จัดอบรม /Road Show) ต.ค.57-ก.ย.58 0 RE 21

มาตรการที ่3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.5 ระบบบริหารจัดการองค์กร

ี่ ั โ ้ ิ ั ่ ใ ิ ั ใ ้ ั ิ

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA7.3 1.5.3.1 โครงการจัดทํา/ปรับปรุง web site คณะเทคนิคการแพทย์ ต.ค.57-ก.ย.58 10,000 AD 22

ระดับความพึงพอใจ IQA9.1 1.5.3.2 พัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2557 10,000 PL 23

ุ

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA7.3 1.5.3.3 โครงการจัดทํา Data Bank ด้านการเรียนการสอนและจัดเก็บข้อมูลของคณาจารย์

เป็นรายบุคคล

ต.ค.57-ก.ย.58 5,000 micros 24

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่ม่งผลิตบัณฑิตที่มีคณภาพ มีความร้ ความสามารถทางวิชาการ มีคณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 มีหลักสูตรที่ดี

มาตรการที่ 2  พิจารณาเพิ่ม-ลด-รวม คณะวิชา และปรับปรุง ปรับลดหลักสูตรเดิมตลอดจน

ิ ิ่ ั ใ ่ใ ้ ้ ั ้ ิ

เปาประสงค : มหาวทยาลยขอนแกนเปนสถาบนทมุงผลตบณฑตทมคุณภาพ มความรู ความสามารถทางวชาการ มคุณธรรมและจรยธรรม มทกษะและความรบผดชอบในการทางาน 

รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ร้อยละของนักศึกษาเข้าประเมิน 80% IQA2.1 2.1.2.1 โครงการส่งเสริมการประเมินรายวิชาตาม มคอ. ของนักศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์

ระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557 15,000 AC

/GR

25

พิจารณา เพิม/ลดบูรณาการหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศ

ทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA2.1 2.1.2.2 โครงการรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์

ปีการศึกษา 2557 200,000 AC 26

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA2.1 2.1.2.3 โครงการรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบําบัด (รวมตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อ)

พ.ย.57 70,000 AC/PT 27
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แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ IQA2.1 2.1.2.4 โครงการสื่อสารความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 10,000 AC 28

โครงการ

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA2.1 2.1.2.5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557 70,000 GR 29

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ IQA2.1 2.1.2.6 โครงการขอรับรองปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบําบัด ปีการศึกษา 2557 200,000 PT 30

โครงการ

ร่างหลักสูตรปรับปรุง IQA2.1 2.1.2.7 การประชุมผู้วิพากษ์หลักสูตร  (ตัวแทนจากสภากายภาพบําบัด, สถาบันผู้ผลิต รพ

 เอกชน, สปสช, รพ.ชุมชน)

ปีการศึกษา 2557 65,000 PT 31

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

จํานวนบุคลากรและนักศึกษาที่ไป

แลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศ

IQA2.7+

2.14+ 2.13

2.1.3.1 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้ MOU และ

ร่วมมือกับต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2557 400,000 GR 32

มาตรการที่ 1 สร้างระบบและกลไกเพื่อจงใจคนดีและคนเก่งให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนที่ดี ( Learning Management System)

มาตรการท 1 สรางระบบและกลไกเพอจูงใจคนดและคนเกงใหเขามาศกษาตอในมหาวทยาลย

จํานวนนักเรียนที่ได้รับข้อมูลและความ

พึงพอใจของนักเรียน

IQA3.1 2.2.1.1 โครงการแนะแนวหลักสูตร สําหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใน มข. และ

ภายนอก มข.

พ.ค.-มิ.ย. 58 30,000 AC 33

การปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการ

พัฒนาการเรียนการสอน

IQA2.7 2.2.1.2 โครงการสัมมนา กก. บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ค.- ก.ย. 58 5,000 AC 34

พฒนาการเรยนการสอน

ความพึงพอใจของบัณฑิต IQA2.8 2.2.1.3 โครงการจัดทําโล่ห์ผลการเรียนดีเยี่ยม และดีเด่นแก่บัณฑิตสาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์ โครงการพิเศษ

พ.ย.57-ธ.ค.57 10,000 AC 35

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 3.51 2.2.1.4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปี 2557 ส.ค.57-ก.ค.58 5,000 AC 36

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA3.1 2.2.1.5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการตลาดเชิงรุก (ทุกหลักสูตรฯ

 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

ส.ค.57-ก.ค.58 100,000 GR 37

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA3.1 2.2.1.6 โครงการประชาสัมพันธ์แนวรุกไปประเทศลุ่มน้ําโขงและอาเซียน  มาเลเซีย กย58 150,000 GR 38
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แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ IQA2.1 2.2.1.7 โครงการปรับปรุงวิชาฝึกงานทางคลินิกกายภาพบําบัด (CP 1-7) : โดยเชิญ พ.ค.-ก.ค. 58 20,000 PT 39

โครงการ อาจารย์ผู้สอนทางคลินิกจาก รพ. ศูนย์ ทั่วไป ชุมชน และอื่นๆ

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA2.1 2.2.1.8 โครงการสัมมนาเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบของ

กายภาพบําบัดระบบหายใจและไหลเวียนเลือด

กพ. - พค. 58 4,000 PT 40

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ IQA2.1 2.2.1.9 โครงการปรับประสานเนื้อหาและองค์ความรู้วิชาการฝึกงานทางกายภาพบําบัด ปี กย. 57-สค 58 2,000 PT 41

โครงการ  1-4 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA2.1 2.2.1.10 โครงการปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุ่มระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ตค. 57-สค 58 2,000 PT 42

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ IQA2.1 2.2.1.11 โครงการสร้างฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์และการยืม-คืน online ตค. 57-กย 58 40,000 PT 43ุ

โครงการ

ู ุ ุ

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA2.1 2.2.1.12 โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในขณะฝึกปฏิบัติงานทางคลินิค

กายภาพบําบัด (เตรียมความพร้อมเพื่อรับรองปริญญา)

ธค. 57-มค 58 10,000 PT 44

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ IQA2.1, 2.2.1.13 โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการไม่จบการศึกษาตามกําหนดเวลาของ ตค. 57-กย 58 0 PT 45ุ

โครงการ

,

7.4 นักศึกษากายภาพบําบัด

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA2.1,

7.4

2.2.1.7 โครงการสัมมนาอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ธค. 57-มค 58 20,000 chem 46

ระดับความสําเร็จตามวัตถประสงค์ของ IQA2.1 2.2.1.8 โครงการปรับปรงห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ตค. 57-กย 58 50,000 chem 47ระดบความสาเรจตามวตถุประสงคของ

โครงการ

IQA2.1 2.2.1.8 โครงการปรบปรุงหองปฏบตการเคมคลนก ตค. 57 กย 58 50,000 chem 47

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA2.1 2.2.1.9 โครงการสัมมนาร่วมอาจารย์พิเศษวิชาฝึกงานเคมีคลินิก ธค. 57-มค 58 20,000 chem 48

มาตรการที่ 2 จัดให้มีทนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ยากจน นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน

จํานวนทุน IQA2.5+

2.13

2.2.2.1 ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตค. 57-กย 58 570,000 GR 49

มาตรการท 2 จดใหมทุนการศกษาใหแกนกศกษาทยากจน นกศกษาจากประเทศเพอนบาน

ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
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แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

จํานวนทุน IQA2.5 2.2.2.2 โครงการทุนสนับสนุนการจัดหา notebook สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตค. 57-กย 58 GR 49

ความพึงพอใจของนักศึกษา IQA2.8 2.2.3.1 โครงการจัดทําคู่มือนักศึกษา เม.ย.-พ.ค. 58 35,000 AC 50

มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบการลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาที่ดี

มาตรการที ่4 จัดให้มีสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นวัตกรรมการสอน และความพึงพอใจ

ของอาจารย์ที่จัดทําสื่อคุณภาพ

IQA2.6 2.2.4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ธ.ค.57- ส.ค.58 10,000 AC 51

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3 51 ขึ้นไป 2 2 4 2 โครงการพัฒนาและปรับปรงห้องสมด ตค  57-กย 58 30 000 AC 52

ู

เพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย

ระดบความพงพอใจตงแต 3.51 ขนไป 2.2.4.2 โครงการพฒนาและปรบปรุงหองสมุด ตค. 57-กย 58 30,000 AC 52

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.5 2.2.4.3 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทน เพื่อการเรียนการสอน AD 53

1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท (ทยอยซื้อ

ตามความจําเป็น)

ตค. 57-กย 58 96,000

ื่ ิ ์ ํ ื่2. เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 35 เครืองๆ ละ 13,500 บาท พ.ค.58 472,500

3. จอคอมพิวเตอร์แบบแบน

จอแบน 12 จอๆ ละ 3,500 บาท

            3 จอๆ ละ 4,200 บาท

พ.ค.58 54,600

4.จอLED ขนาดอย่างน้อย 50" พร้อมอุปกรณ์ติดผนัง สําหรับห้องสัมมนา 2 ชั้น 2 พ.ค.58 42,000

ความพึงพอใจของนักศึกษากับการบริการ IQA2.5 2.2.4.4 โครงการจัดอบรมการใช้ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาใหม่ทุก

หลักสูตร (อบรม นศ.เกี่ยวกับอุปกรณ์โสต)  (จัดวันปฐมนิเทศ)

พค.-มิ.ย. 58 AC/GR 54

ข้อปัญหาการเรียนระดับชั้นปี ความพึง

พอใจต่อบริการของคณะ

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.1 โครงการติดตามปัญหาการเรียนการสอนของนศ. ทุกชั้นปี พ.ย.57-ก.ย.58 10,000 AC 55

มาตรการที่ 5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน และสังคมเป็นศูนย์กลาง
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แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ IQA2.6+

9 2
2.2.5.2 โครงการสอนเสริมหรือทบทวนให้แก่นักศึกษาในบางรายวิชาและหัวข้อที่เข้าใจ ธค.57-มค.58 20,000 AC 56

บริการด้านวิชาการ
9.2+

EdPEx
ยาก (ทุกหลักสูตร)

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริการด้านวิชาการ

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.3 โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ปกติ และเพิ่มจํานวนผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

ธค.57-มค.58 50,000 AC 57

่ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริการด้านวิชาการ

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.4 โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

(โครงการพิเศษ) และเพิ่มจํานวนผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

21306 50,000 AC 58

ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อโครงการ IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตค.57-กย.58 15,000 AC 59

EdPEx

จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลัง

เรียนครบหลักสูตร 4 ปี

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.6 โครงการติดตามผลการเรียนอย่างเป็นระบบ ตค.57-กย.58 5,000 AC 60

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.6+

9 2
2.2.5.7 โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ของ นศ.บัณฑิตศึกษาคณะเทคนิค ปีกศ.ษ.57 50,000 GR 61

9.2+

EdPEx
การแพทย์ (30,000) และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ (20,000) /สโมสรบัณฑิต

ร้อยละของผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

 ร้อยละ 80

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.8 โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาวิชากายภาพบําบัด มค - กค 58 50,000 PT 62

ร้อยละของผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

 ร้อยละ 80

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.9 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบและการเตรียมตัวขึ้นทะเบียนใบประกอบ

วิชาชีพกายภาพบําบัด

ตค 57-กย. 58 7,500 PT 63

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ IQA2.6 2.2.5.10 โครงการวิจัยในชั้นเรียน รายวิชา 471 307 ภาษาอังกฤษสําหรับกายภาพบําบัด ตค 57-กย. 58 5,000 PT 64

โครงการ

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA2.6 2.2.5.11 การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มวิชาเคมีคลินิก ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 chem 65
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แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.6 2.2.5.12 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การเรียนการสอนรายวิชา ต.ค.57-ก.ย.58 10,000 chem 66

465 315 เคมีคลินิก 3 และ 465 316 ปฏิบัติการเคมีคลินิก3 ของนศ.เทคนิค

การแพทย์ ชั้นปีที่ 3 โครงการปกติ/พิเศษ

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA2.1 2.2.5.13 โครงการเชิญอาจารย์เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนในวิชาที่

เชี่ยวชาญ

ต.ค.57-ก.ย.58 50,000 micro 67

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.6 2.2.5.14 โครงการ Self-learning ในรายวิชาของกลุ่มวิชา ต.ค.57-ก.ย.58 2,000 Micros 68

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.6 2.2.5.15 โครงการ E-learning ของกลุ่มวิชา ต.ค.57-ก.ย.58 5,000 Micros 69

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.6 2.2.5.16 ส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ต.ค.57-ก.ย.58 Micros 70

มาตรการที่ 6 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะในการใช้

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.7 2.2.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ต.ค.57-ก.ย.58 10,000 AC 71

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.7

EdPE

2.2.6.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

ั ศึ ั ิ

ต.ค.57-ก.ย.58 50,000 GR 72

มาตรการท 6 สงเสรมใหมการสอดแทรกคุณธรรม จรยธรรม ทกษะการใชชวตและทกษะในการใช

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ดี

+EdPEx นกศกษาบณฑต

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.7 2.2.6.3 โครงการปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการพบปะสังสรรค์กับ 

นศ.ปัจจุบัน (ทุกชั้นปี พี่พบน้อง) เพื่อเสนอแนะการเรียนการสอนที่ผ่านมา

2 ครั้ง/ภาค

การศึกษา

50,000 GR 73

ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.7 2.2.6.4 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์

โ ิ ิ ั ใ ์ โ

ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 GR 74

- โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  - โครงการ N-note

- โครงการบริการชุมชน                    - โครงการศักยภาพการเรียนการสอน

- โครงการเสริมสร้างความรู้               -อบรมสถิติ/clinic สถิติ

กลยุทธ์ที่ 2.3 การผลิตบัณฑิต

มาตรการที่ 1 มีแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.1 การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ กย 57 - พค 58 AC 75

จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.2 การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) กย 57 - พค 58 AC 76

จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.3 การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด กย 57 - พค 58 AC 77

 15



แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.4 การผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิกและการ กย 57 - พค 58 GR 78

จัดการ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบําบัด ชีวเวชศาสตร์

จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.5 การผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ชีวเวชศาสตร์

กย 57 - พค 58 GR 79

จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.6 การผลิตปรัชญาดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เทคนิคการแพทย์ กย 57 - พค 58 GR 80

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

2.3.1.7 การส่งเสริมอัตลักษณ์ Ready to work ของ นศ.กายภาพบําบัด กย 57 - พค 58 10,000 PT 81

จํานวนทน IQA2.4 2.4.1.1 โครงการทนสนับสนนการศึกษาสําหรับบคลากรจากประเทศในภมิภาคอาเซียน ต.ค.57-ก.ย.58 576,000 GR 49

กลยุทธ์ที่ 2.4 การพัฒนาคณาจารย์

ี่ ี ั ์ใ ้ ็ ้ ี ิ ิ ็จานวนทุน Q

+4.6

+2.3

2.4.1.1 โครงการทุนสนบสนุนการศกษาสาหรบบุคลากรจากประเทศในภูมภาคอาเซยน

และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง กรณีทุนแบบ Matching Fund) คณะฯสนับสนุน

ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว (เหมาจ่าย) จํานวน 96,000บาท/ภาคการศึกษา   โท

   เป็นเงิน = 384,000  เอก  เป็นเงิน =  384,000

ต.ค.57 ก.ย.58 576,000 GR 49

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทั้งด้านการสอน

จํานวนผู้จบตามเวลาของหลักสูตร IQA2.6 2.4.2.1 โครงการเงินรางวัลสําหรับอาจารย์และบัณฑิตศึกษา ที่จบก่อน หรือจบตามเวลา

ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์)

ต.ค.57-ก.ย.58 30,000 GR 49

ํ ั โ ่ ิ ํ ิ ึ ป ์ ั ึ ไ ้ ั

มาตรการท 2 สงเสรมความกาวหนาทางวชาการและพฒนาศกยภาพของคณาจารยทงดานการสอน

และด้านการวิจัย

จํานวนรางวัล IQA2.6 2.4.2.2 โครงการส่งเสริมบํณทิตพึงประสงค์ นักศึกษาได้รางวัล ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 GR 82

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่

ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม

กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม

ส่งเสริมด้านจริยธรรม และคุณธรรม

มาตรการที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสํานึกและความภาคภูมิในความ

เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA2.6 3.1.1.1 โครงการมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 เข้าคณะ ต.ค.57 10,000 ST 83

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.1

+3.3

3.1.1.2 โครงการสัมมนาวิชาชีพกายภาพบําบัดและเทคนิคการแพทย์ (เชิญศิษย์เก่ามาให้

ความรู้)

ธค.57 60,000 ST 84

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.1.3 โครงการสู่ขวัญส่งพี่ Bye nior ธค.57 0 ST 85

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.1.4 กิจกรรมเกี่ยวกับน้องใหม่ ส.ค.57 ST 86

- โครงการเตรียมผู้นําพาน้องร้องเพลงคณะ 15,000

- โครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และจัดทําคู่มือผู้ปกครอง 22,000

- โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่เชื่อมสายใยน้องพี่ : รับน้องลอดซุ้ม 5,000

โ ้ ั ้ ใ ่ ่ ้ ี ้ํ ิ- โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านสีนําเงิน (pre-cheer) 5,000

- โครงการพาน้องร้องเพลงประจําคณะ 45,000

- โครงการรายงานตัวน้องใหม่ 15,000

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.1 3.1.1.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส.ค.57 15,000 ST 87

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.1 3.1.1.6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ส.ค.57 15,000 ST 88

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.1.7 โครงการเปิดบ้านสีน้ําเงิน กค.57 7,000 ST 89

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.8 โครงการเรารัก PT มข. (จัดเทอมละ 1 ครั้ง) : PT Idol กย 57 - พค 58 20,000 PT 90

มาตรการที่ 2  สนับสนนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสาธารณะ การธํารงไว้ซึ่งสถาบัน

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.2.2 โครงการค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดสู่ชุมชน ธ.ค.-มค.58 30,000 ST 91

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.2.3 สนับสนุนบุคลากรและ นศ. ร่วมทําการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอน" มค.58 6,000 ST 92

มาตรการท 2  สนบสนุนและสงเสรมกจกรรมดานการสรางเสรมจตสาธารณะ การธารงไวซงสถาบน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมโลก

มาตรการที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.1 เปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล ต.ค.57 15,000 ST 93

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (นักศึกษาพบ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา )

พย.57-มิย.58

ธ.ค.57-ก.ค.58

40,000 ST 94
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แผนปฏบิตัริาชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคนคิการแพทย์

ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.3 โครงการเชิดชูคนดีเลือดสีน้ําเงิน พย.57-มิย.58 2,000 ST 95

ธ.ค.57-ก.ค.58

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.4 โครงการซุ้มถ่ายภาพและป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ธค.57 15,000 ST 96

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ กพ.58 25,000 ST 97

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.6 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคพิเศษ กพ.58 15,000 ST 98

IQA3.2 3.1.3.7 โครงการสนับสนุนของชุมนุมต่างๆ ที่สังกัดสโมสร นศ. 50,000 ST 99

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - ชุมนุมวิชาชีพ (2 สาขา) กย 57 - พค 58

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  ชมนมถ่ายภาพ กย 57  พค 58ระดบความพงพอใจของนกศกษา - ชุมนุมถายภาพ กย 57 - พค 58

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - ชุมนุมดนตรี กย 57 - พค 58

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - ชุมนุมภาษา กย 57 - พค 58

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - ชุมนุมคอมพิวเตอร์ กย 57 - พค 58

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA6.1 - ชุมนุมศิลปวัฒนธรรม กย 57 - พค 58

ระบบกลไกสนับสนุนการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

IQA2.7 3.1.3.8 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี  (เรื่องละไม่

เกิน 5,000 บาท)

กย 57 - พค 58 30,000 AC 100

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 3.1.3.9 โครงการส่งเสริมความสามารถในการเขียนผลงาน (นักศึกษาปริญญาโท สาขา ก. ย. 57-มี.ค. 58 6,000 PT 101

โครงการ กายภาพบําบัด)

มาตรการที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.4.1 โครงการผูกสัมพันธ์น้องพี่บายศรีสู่ขวัญสานฝันสีน้ําเงิน กค.58 60,000 ST 102

มาตรการที่ 5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีสขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมขมาตรการท 5 สงเสรมใหนกศกษามสุขภาพอนามยทด ปลอดจากสงเสพตดและอบายมุข

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.5.1 โครงการกีฬาระหว่างคณะ พย.57 5,000 ST 103

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.5.2 โครงการกีฬาน้องใหม่ กค.58 5,000 ST 104

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.5.3 โครงการกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มค.58 5,000 ST 105

กลยุทธ์ที่ 3.2 มีหอพักที่น่าอยู่ และสถานที่ทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างเพียงพอ
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ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

มาตรการที่ 2 ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สนามกีฬา และสวนหย่อม

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA6.3 3.2.2.1 โครงการปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พย.57 5,000 ST 106

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2

+9.1

3.3.1.1 - โครงการสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษากับ

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์  

กพ.58 30,000 ST 107

กลยุทธ์ที่ 3.3 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี 

ี่ ั ิ ั ั ั ึ

- ให้ความรู้กับนายกสโมสรฯ  (พ.ย.-เม.ย.)  PL

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนําเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจําและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนํา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปส่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)”มหาวทยาลยขอนแกนไปสู มหาวทยาลยทใชการวจยเปนฐานในการพฒนา (Research Based University)

กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของภูมิภาค

มาตรการที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างสํานักบริหารงานวิจัยให้มีความพร้อมในการสนับสนุนงานวิจัย

่ ี ิ ิ

มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย/

บัณฑิต/วิเทศ

IQA7.4 4.1.2.1 แผนบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย/บัณฑิต/วิเทศ ต.ค.57-ก.ย.58 60,000 RE 108

- การบริหารความเสี่ยง รายหลักสูตร ทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร 40,000

อย่างมีประสิทธิภาพ

- สัมมนาหลักสูตร เพื่อประเมินตามตัวบ่งชี้พัฒนาหลักสูตร 20,000

มีแผนการทบทวนทิศทางวิจัยของคณะ IQA8.1 4.1.2.2 แผนการทบทวนทิศทางวิจัยของคณะ/ทบทวนแผน ต.ค.57-ก.ย.58 25,000 RE 109

กลยุทธ์ที ่4.2 การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA4.2 4.2.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง

ในและต่างประเทศ และคําปรึกษาด้านภาษา AMS Plublication

ต.ค.57-ก.ย.58 60,000 RE 110

มาตรการที่ 3 จัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมเพื่อการวิจัย (Research Innovation Office)
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ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

มาตรการที่ 4 การจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาบทความทางวิชาการ (Publication Clinic)

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA4.2 4.2.4.1 โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  (AMS

 Publication CAMP)

ต.ค.57-ก.ย.58 400,000 RE 111

มาตรการที ่6 พัฒนาระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Program)

4.2.6.1 ทุนวิจัยสําหรับ postdoc (กองทุนวิจัย) ต.ค.57-ก.ย.58 100,000 RE 112

จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ IQA4.1 4.3.1.1 โครงการบ่มเพาะอาจารย์วิจัย (เงินรายได้) ต.ค.57-ก.ย.58 960,000 RE 113

จํานวนงานวิจัย IQA4 1 4 3 1 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการทํางานวิจัยของคณาจารย์กายภาพบําบัดร่นใหม่ ต ค  57 สค  58 3 500 PT 114

กลยุทธ์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

ี่ ั ่ ใ ้ ี ้ ใ ใ ั ํ โ ใ ้ ิ ั

จานวนงานวจย IQA4.1 4.3.1.2 โครงการเพมศกยภาพการทางานวจยของคณาจารยกายภาพบาบดรุนใหม ต.ค. 57-สค. 58 3,500 PT 114

จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ IQA4.1 4.3.3.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยใหม่ และพัฒนาการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย (กองทุนวิจัย)

ต.ค.57-ก.ย.58 50,000 RE 112

่

มาตรการที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

4.3.3.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางาน (กองทุนวิจัย) ต.ค.57-ก.ย.58 RE 112

จํานวจลิขสิทธิ์/อนุ/สิทธิบัตร 4.3.3.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการจดสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร (กองทุนวิจัย)

ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 RE 112

กลยุทธ์ที่ 4.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาค

มาตรการที่ 1 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งผู้สนับสนุนทุนวิจัยและผู้นําเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

จํานวนกลุ่มวิจัยและเครือข่าย IQA4.1 4.5.1.1 สนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัยและเครือข่าย/การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์วิจัย (กองทุน

วิจัย)

ต.ค.57-ก.ย.58 200,000 RE 112

ธุรกิจ และชุมชน เพื่อนําผลการวิจัยไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4.6 การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ี่ ั ิ ั โ ิ ั ิ ั ่ ิมาตรการที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาติ
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ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

จํานวนเงินรางวัล IQA4.1 4.6.3.1 โครงการเงินรางวัลสําหรับผู้ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (กองทุน ต.ค.57-ก.ย.58 30,000 RE 112

วิจัย)

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA4.2 4.6.3.2 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อนําไป

ถ่ายทอดสู่ชุมชนเผยแพร่สาธารณะ KKU 50 ปี

ต.ค.57-ก.ย.58 15,000 RE 115

จํานวนผลงานวิจัยที่ไปนําเสนอ IQA4.2 4.6.3.3 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ ในการประชุมวิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 150,000 RE 112

ต่างประเทศ (กองทุนวิจัย)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคม และประเทศ

ในภูมิภาค บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนําไปสู่การชี้นําสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

มาตรการที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.1 5.1.2.1 กายภาพบําบัด มข. เพื่อชุมชน ต.ค.-ธ.ค. 57 15,000 PT 116

มาตรการที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยี ส่ชมชน สังคม ประเทศชาติ อนภมิภาคล่มน้ําโขงและนานาชาติ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.1 การเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่ดีของ นักศึกษา

กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ค. - ก.ย. 58 55,000 PT 117

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.2 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์และศูนย์การศึกษาพิเศษ

ึ

ต.ค.57-ก.ย.58 5,000 PT 118

เทคโนโลย สูชุมชน สงคม ประเทศชาต อนุภูมภาคลุมนาโขงและนานาชาต

 เขตการศึกษา 9

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.3 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์และกรมการสัตว์

ทหารบก

ต.ค.57-ก.ย.58 5,000 PT 119

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.4 โครงการบริการวิชาการงานกีฬามาราธอนนานาชาติ "ขอนแก่นมาราธอน" ม.ค.58 15,000 PT 120
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ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.5 โครงการวิทยุผ่านสื่อ พ.ย.57-ก.ย.58 10,000 PT 121

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

IQA5.2 5.1.3.6 โครงการจิตอาสากายภาพบําบัดในกีฬาน้องใหม่ ส.ค.-ก.ย.57 15,000 PT 122

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.7 โครงการจัดตั้งคลินิกกายภาพบําบัดทางการกีฬา ต.ค.57-ก.ย.58 15,000 PT 123

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.8 โครงการจัดตั้งคลินิกไฟฟ้าบําบัด ต.ค.57-ก.ย.58 15,000 PT 124

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA2.4 5.1.3.9 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสําหรับบุคลากรกลุ่มวิชากายภาพบําบัดแบบ ต.ค.57-ก.ย.58 5,000 PT 125ู ุ ุ

บูรณาการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.10 โครงการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการด้วยวิถีไทยสําหรับชุมชน ส.ค.-พ.ย.57 20,000 PT 126

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาทาง มิย - กค 58 micro 127ู ฏ

ห้องปฏิบัติการ/ รศ อรุณวดี

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจในห้องปฏิบัติการด้านเชื้อรา/ รศ 

จุฬารัตน์

มิย 58 micro 128

ระดับความพึงพอใจของผ้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.3 โครงการบริการวิชาการ ร่วมกับสปสช / ผศ ราตรี มิย - กค 58 micro 129ระดบความพงพอใจของผูเขารวมโครงการ IQA5.2 5.1.3.3 โครงการบรการวชาการ รวมกบสปสช / ผศ ราตร มย  กค 58 micro 129

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.4 โครงการบริการวิชาการกลุ่มวิชาจุลทรรศน์ micros 130

โครงการการควบคมคณภาพภายนอกการทดสอบด้านการแข็งตัวของเลือด (EQA ต ค 57-ก ย 58 10 000โครงการการควบคุมคุณภาพภายนอกการทดสอบดานการแขงตวของเลอด (EQA 

coagulation)

ต.ค.57-ก.ย.58 10,000

โครงการให้คําปรึกษาทางวิชาการด้านโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์คลินิก ต.ค.57-ก.ย.58 10,000

โครงการตรวจไขกระดูก ต.ค.57-ก.ย.58 0
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ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทาง ต.ค.57-ก.ย.58 0

คลินิก

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทดสอบด้านการแข็งตัวของเลือด ต.ค.57-ก.ย.58 0

โครงการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ : โครงการบริหารจัดการสารเคมีให้เกิด

ความปลอดภัย

ต.ค.57-ก.ย.58 0

โครงการการให้บริการตรวจสุขภาพ ในสถานบริการตรวจสุขภาพ ต.ค.57-ก.ย.58 0

โครงการ การตรวจการทํางานของเอนไซม์ G-6-PD (G-6-PD activity assay) ต.ค.57-ก.ย.58 0

โครงการผลิตน้ํายาตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียจําหน่ายเชิงพาณิชย์ ต.ค.57-ก.ย.58 0

โครงการ ตรวจ ดีเอ็นเอ เพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในผ้ป่วย ต ค 57 ก ย 58 0โครงการ ตรวจ ดเอนเอ เพอวนจฉยโรคธาลสซเมยและฮโมโกลบนผดปกตในผูปวย ต.ค.57-ก.ย.58 0

โครงการตรวจ ดีเอ็นเอ เพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงของทารกในครรภ์ ต.ค.57-ก.ย.58 0

โ  ื   ี ็  ื่ ิ ิ ั โ ั ี ี ใ ่  57 58 0โครงการตรวจ เลอด และ ดเอนเอ เพอวนจฉยโรคธาลสซเมยในคูสมรส ตาม

ข้อตกลงของ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข

ต.ค.57-ก.ย.58 0

โครงการการทดสอบความชํานาญการการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน

ผิดปกติด้วยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ Capillaries II และ Minicap 

(Sebia)

ต.ค.57-ก.ย.58 0

(Sebia)

โครงการการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพ และการทดสอบความชํานาญการการ

ตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียHb Analyzer(UK)และฮีโมโกลบินผิดปกติด้วยเครื่อง

วิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ LPLC Hb-Gold

ต.ค.57-ก.ย.58 0

โครงการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพสําหรับตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ต.ค.57-ก.ย.58 0

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.1 5.1.4.1 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และจิตอาสาเพื่อ

ผู้ป่วยทางกายภาพบําบัด

ส.ค.-ก.ย.58 5,000 PT 131

มาตรการที่ 4 บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพ

เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน
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ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.1 5.1.4.2 โครงการการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพปอดและการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ ต.ค.57-ธ.ค.57 5,000 PT 132

ในชุมชน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.1 5.1.4.3 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Advanced manual therapy for patients 

with upper cross and lower cross syndrome"

ต.ค.57-ก.ย.58 0 PT 133

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.1 5.1.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบําบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดคอ ร่วมกับ ต.ค.57-ก.ย.58 0 PT 134

เวียนศีรษะ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.1 5.1.4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด ธ.ค.57-ม.ค.58 0 PT 135

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.1 5.1.4.7 โครงการตรวจสมรรถภาพและการเคลื่อนไหวผู้สูงอายุ ธ.ค.57-กย.58 0 PT 136ู ู ู ุ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.1 5.1.5.1 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการในชุมชน ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 chem 137

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีุ ุ ุ

กลยุทธ์ที่ 6.1 เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มาตรการที่ 2 การทํานบํารงศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนภมิภาคล่มน้ําโขง

เป้าประสงค์ : เป็นผู้นําในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ

IQA6.1 6.1.2.1 กิจกรรม/โครงการที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น 

ไหว้พระ 9 วัด

ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 AD+

กก.จรร 

ยาบรรณ

138

มาตรการท 2 การทานุบารุงศลปวฒนธรรมในภาคตะวนออกเฉยงเหนอและอนุภูมภาคลุมนาโขง

อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบูรณาการด้านการเรียนการสอน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - งานประเพณีสงกรานต์ เม.ย.58 40,000

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - งานปีใหม่ ธ.ค.57 120,000

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - วันสถาปนาคณะ/กิจกรรมที่ดําเนินการโดยฝ่ายพัฒนา นศ.และบัณฑิตศึกษา ก.ค.58 60,000
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ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - งานเกษียณอายุราชการ ก.ย.58 180,000

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA6.2 6.1.3.1 โครงการธรรมะเพือ่ชวีติ  (คณะกรรมการจรรยาบรรณ) ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 AD 139

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6.1.3.2 โครงการจดัทาํคูม่อืจรรยาบรรณบุคลากร (คณะกรรมการจรรยาบรรณ) ต.ค.57-ก.ย.58 30,000 AD 140

มาตรการที่ 3 สร้างค่านิยมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ู ู ุ ( )

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA6.2 6.1.3.3 โครงการลอยกระทงคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจาํปี 

2557

พย.57 40,000 ST 141

ระดับความพึงพอใจของผ้เข้าร่วมกิจกรรม IQA6.2 6.1.3.4 โครงการวนัไหวค้ร คณะเทคนิคการแพทย์ มยิ.58 5,000 ST 142ระดบความพงพอใจของผูเขารวมกจกรรม IQA6.2 6.1.3.4 โครงการวนไหวคร ูคณะเทคนคการแพทย มย.58 5,000 ST 142

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA6.2 6.1.3.5 โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 5 ธค.57 ST 143

ประเด็นยทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคณภาพ และระบบประกันคณภาพประเดนยุทธศาสตรท 7 ดานพฒนาคุณภาพ และระบบประกนคุณภาพ

่

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดําเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่

องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล  มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของชาติ ที่สามารถ

แข่งขันกับนานาชาติได้

มาตรการที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพของประชาคมทุกระดับ

สรุปผล Good Practice ของหน่วยงาน

ใน มข. และแนวทางปรับปรุงของคณะ

IQA7.2 7.1.1.1 ศึกษา/ดูงานหน่วยงานที่มีคุณภาพเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนางานและคุณภาพ

ของบุคลากรสายสนับสนุน ภายนอก มข. (ม.มหิดล)

พ.ค.58 200,000 PL/

AD6

144

กลยุทธ์ที่ 7.1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM IQA7.2 7.1.1.2 จัดทําระบบ KM อย่างเป็นระบบ PL 145

- AMS Share&Learning 2014 ธ.ค.57 30,000

- Clinic ประกันคุณภาพทางการศึกษา  (เชิญวิทยากรจากสํานักงานประเมินฯ) ต.ค.57-ก.ย.58 5,000
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ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรอง IQA4.6 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ต.ค.57-ก.ย.58 5,000

คุณภาพเพิ่มขึ้น

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA7.2 7.1.1.3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา สายวิชากายภาพบําบัด

กค.-สค. 57 5,000 PT 146

มาตรการที ่2 บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนา

รายงานประเมินตนเอง IQA9.1 7.1.2.1 โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี (IQA+EdPEx) มี.ค.-ก.ค.58 70,000 PL 147

- ประชุมเขียน EdPEx + IQA

- วันตรวจ IQA

งานประจํา

- วันตรวจ EdPEx

รายงานประเมินตนเอง ระดับกลุ่มวิชา IQA9.1 7.1.2.2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี (กลุ่มวิชา/สายวิชา) เม.ย.58 10,000 PL 148

แผนปฏิบัติราชการประจําปี IQA9.1,

1 1

7.1.2.3 โครงการสัมมนา "การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี และการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัด (สัมมนาที่คณะ และถ่ายทอดตัวชี้วัดกล่มวิชา/ประธานหลักสตร 

ต.ค.57 50,000 PL 149

1.1 ถายทอดตวชวด (สมมนาทคณะ และถายทอดตวชวดกลุมวชา/ประธานหลกสูตร 

บุคลากร และนักศึกษา)

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ IQA9.1,

1.1

7.1.2.4 โครงการสัมมนาฝายแผนและประกันคุณภาพ เพื่อวางแผนจัดทําปฏิทินกรอบปี

การศึกษา 2557 (ร่วมฝ่ายวิชาการ)

ส.ค.57 5,000 PL 150

ี ่ ่ ้ ี ่ ไ ้ ่ ี ้ ั โ ้ใ ้ ั ิIQA9.1 7.1.2.5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต

และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ

ระดับความพึงพอใจ - โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า/นักศึกษา/บุคลากร ธ.ค.,เม.ย. 10,000 PL/AC/

AD
151

ประเด็นยทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดีประเดนยุทธศาสตรท 8 ดานศษยเกาสมพนธทด

กลยุทธ์ที่ 8.1 การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี

เป้าประสงค์ : สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย  ขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําของเอเซีย และพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา
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ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

มาตรการที่ 1 ให้ความสําคัญกับงานด้านศิษย์เก่าอย่างจริงจัง โดยใช้กระบวนการและช่องทางที่

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.1 8.1.1.1 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องพี่เลือดสีน้ําเงิน AMS ฟุตซอล ธค.57 5,000 ST 152

หลากหลายในการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อระดมศักยภาพของศิษย์เก่าให้

มาสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.1 8.1.2.1 โครงการฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันเลือดสีน้ําเงิน พย.57 5,000 ST 153

มาตรการที่ 2 สร้างแรงจูงใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อ

สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.1 8.1.2.2 โครงการเครือข่ายศิษย์เก่า ต.ค.57-ก.ย.58 5,000 ST 154

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.1 8.1.2.3 โครงการเตรียมพร้อมต้อนรับบัณฑิต ธค.57 5,000 ST 155

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.1 8.1.2.4 โครงการนัดพบบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ธค.57 45,000 ST 156

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนํา     ที่ให้การสนับสนนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี

กลยุทธ์ที่ 9.1 ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี

มาตรการที่ 2 เปิดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อแบ่งปัน สงเคราะห์ เกื้อกูลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ใช้

ประโยชน์

เปาประสงค : มหาวทยาลยไดรบการยอมรบจากสงคมและชุมชนในฐานะทเปนสถาบนการศกษาชนนา     ทใหการสนบสนุนกจกรรม และมความรบผดชอบตอสงคมทเปนแบบอยางทด

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.2 9.1.2.1 โครงการสานสัมพันธ์ไมตรีจากพี่เพื่อน้อง กค-สค.57 15,000 ST 157

ประโยชน

มาตรการที่ 4 การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ดี (Healthy University 

Network)
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ความ
โ โครงการเดิม และประเด็น

สอดคล้อง

และ

เชื่อมโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ

ประเดน

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.2 9.1.4.1 โครงการกายภาพบําบัดสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ตค.56 40,000 ST 158

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.2 9.1.4.2 โครงการเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์สัมพันธ์ กย.56 60,000 ST 159

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.2 9.1.4.3 เปิดโลกทัศน์นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มีค-เมย.57 30,000 ST 160

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้าน

งบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง

กลยุทธ์ที่ 10.1 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA7.2 10.1.3.1 งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ KM ต.ค.57-ก.ย.58 10,000 RE 161

มาตรการที่ 3 การจัดหารายได้จากการดําเนินการด้านการวิจัยและให้คําปรึกษาทางวิชาการ

โครงการ

ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA4.7 10.1.3.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดตั้งคลินิก เพื่อการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต.ค.57-ก.ย.58 10,000 RE 162

9,073,100
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