
ได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ คร้ังที่ 18/2558 เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2558

ระดบั

คณะเทคนิคการแพทย์

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559



องค์ประกอบแผนปฏิบตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 คณะเทคนิคการแพทย์
แบบพิมพ์

ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 บทน า

1.1 ความเปน็มา op1
1.2 กระบวนการจัดท าแผนปฏบิติัการฯ op1

ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์

2.1 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านยิม 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 รายละเอียดโครงการกิจกรรมในแผนปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 คณะ/หนว่ยงาน op8
2.8 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 คณะ/หนว่ยงาน op9

ภาคผนวก
ก. ความสอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ/หนว่ยงาน op10

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

ค. ค าส่ังที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2559 คณะ/หนว่ยงาน op12



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2552-2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม

คร้ังที ่5/2558 เมื่อวันที ่9 พฤษภาคม 2558 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 

คณะเทคนิคการแพทย์  

การเตรียมการและการประชมุระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คณะเทคนิคการแพทย์ได้มีการเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และสภาพแวดล้อมภายนอก  อันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเทคนิคการแพทย์ จากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์ จึงได้ประชุมชี้แจง และระดม

ความคิดเห็น ระหว่างคณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร หัวหน้าสายวิชา 

คร้ังที ่8 /2558  วันที ่ 16  กันยายน  2558 และเสนอเพือ่พิจารณาผ่านทีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะ  คร้ังที ่18/2558  เมื่อวันที ่ 4  พฤศจิกายน  2558

หัวหน้ากลุ่มวิชา เลขานุการคณะ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  โดยเสนอทีป่ระชุมทีมบริหาร  

แบบพิมพ์ op1

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559
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     ค่านิยมองค์กร  คือ “ก้าวอย่างมีวสัิยทัศน์ พฒันาบคุลากร ใหค้วามส าคัญการสอน ควบคู่ความร่วมมือ”

ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม

ค่านิยม

แบบพิมพ์ op2
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เอกลักษณ์

เป็นเลิศด้านการวิจัย

โดยมีตัวชี้วัดคือ paper per faculty member

วิสัยทัศน์ (Vision)
แบบพิมพ์ op3

“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดชั้นน า และ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเซียทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  (ready to work)

โดยก าหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
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พันธกิจ (Mission)
แบบพิมพ์ op4

             ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม  งานวิจยั การบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ท านุ
บ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม อยา่งต่อเน่ืองและยั่งยนื

              โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  เป็นส่วนหน่ึง
ของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจยั เพ่ือการสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้  น าสูก่ารแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขของชุมชนและสังคมและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  มุ่งเน้นการประสานงานและให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติให้สืบต่อไป

op4 - หนา้  6



แบบพิมพ์ op5

1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว           คณะเทคนิคการแพทย์ มีบรรยากาศทีร่่มร่ืน เป็นธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีดี่ทีเ่กื้อหนุนให้เกิดการ

เรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัย ดึงดูดให้ผู้เรียนเลือก

มาเรียนทีม่หาวิทยาลัยขอนแก่น

2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม           คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทีส่ร้างแรงบันดาลใจในการทีจ่ะเรียนรู้และ

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและสังคม

3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ           คณะเทคนิคการแพทย์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล มีบุคลากรทีม่ี

คุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่ันสมัยทีเ่ชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีแนวทาง วิธีการหา

รายได้เพือ่การพึง่ตนเอง

4 เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต           บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ ผู้ทีม่ีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้

ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที ่“พร้อมท างาน” อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อม

ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที ่ 21

5 เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการวิจัย           ผลิตผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพสูง เป็นทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพ

ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม

ประเดน็ยทุธศาสตร์และเปา้ประสงค์

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์

( Strategic Issues) ( Goals)
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์

( Strategic Issues) ( Goals)
6 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล           คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการยอมรับ เป็นทีรู้่จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการ  และการวิจัย 

บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

7 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม           เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพือ่รักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิม่

ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

8 เป็นองค์กรทีม่ีความห่วงใยต่อสังคม         เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรทีก่อปรด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และ

การดูแลชุมชนและสังคม

9 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค          เป็นศูนย์กลางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทีผ่สมผสานกับศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค
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แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategies Map)
แบบพิมพ์ op6

คณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดชั้นน า และ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเซียทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เสาหลักท่ี 1 
Green & Smart Campus 

เสาหลักท่ี 2 
Excellence Academy 

เสาหลักท่ี 3 
Culture & Care Community 

เสาหลักท่ี 4 
Creative Economy 

ผลิตบัณฑติที่มีความรู้             คู่
คุณธรรม และจริยธรรม 

งานวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม ท่ีเปน็ท่ียอมรับใน

ระดับมาตรฐานสากล 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพ (Ready to Work) 

เป็นเลิศด้านการวจิัย 

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทีม่ี
คุณภาพและมาตรฐานตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาด 
 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งระบบ การส่ือสารองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

พัฒนาระบบการบริหารการ
วิจัยที่มปีระสิทธภิาพและ

คุณภาพ 
 

พัฒนาระบบโครงสร้างและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ระบบบริการ การถา่ยทอดเทคโนโลยี
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

บนหลักการของการมีส่วนร่วม 
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แบบพิมพ์ op7

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559

1 พฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว           คณะเทคนิคการแพทย ์มีบรรยากาศทีร่่มร่ืน เป็น

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีดี่ทีเ่กื้อหนุนให้เกดิการเรียนรู้ การ

พฒันานองค์ความรู้ และการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ และ

สามารถใช้เป็นปัจจยั ดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน่

1.ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาต่อการพฒันาสุนทรียภาพใน

มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 

๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

ตัวชี้วัดใหม่ไม่มีใน

ตัวชี้วัดของแผนฯ

ไม่ต่ ากว่า 3.51

2 1.ระดับความส าเร็จของการจดัการ

ห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

5 ขอ้

3 คะแนน

5 คะแนน

2.กระบวนการบริการทางวิชาการให้

เกดิประโยชน์ต่อสังคม

5 ขอ้

5 คะแนน

5 คะแนน

3 1.ระดับความส าเร็จของกระบวนการ 

พฒันาแผน

8 ขอ้

5 คะแนน

5 คะแนน

2.ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุด

และผู้บริหารทุกระดับของคณะ/

หน่วยงาน

6 ขอ้

4 คะแนน

5 คะแนน

3.ระดับความส าเร็จของการพฒันาคณะ

 /หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

3 ขอ้

3 คะแนน

5 คะแนน

          คณะเทคนิคการแพทย ์เป็นอทุยานการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ทีส่ร้างแรงบันดาลใจในการทีจ่ะเรียนรู้และจดุประกาย

ความคิดสร้างสรรค์ให้กบัเยาวชนและสังคม

เป็นอทุยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของสังคม

สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร

จดัการ

          คณะเทคนิคการแพทย ์มีระบบบริหารจดัการองค์กรที่

มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล มีบุคลากรทีม่ีคุณภาพ มี

เทคโนโลยแีละสารสนเทศทีท่ันสมัยทีเ่ชื่อมโยงทุกภารกจิของ

มหาวิทยาลัย และมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพือ่การพึง่ตนเอง

ประเดน็ยทุธศาสตร์และเปา้ประสงค์ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย

ตัวชี้วัด
ประเด็นยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์

( Strategic Issues) ( Goals)
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ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559
ตัวชี้วัด

ประเด็นยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์

( Strategic Issues) ( Goals)

4.ระดับความส าเร็จของระบบ

สารสนเทศเพือ่การบริหารและการ

ตัดสินใจ

4 ขอ้

4 คะแนน

5 คะแนน

5.ระดับความส าเร็จของระบบบริหาร

ความเส่ียง

6 ขอ้

5 คะแนน

5 คะแนน

6.การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในทีส่่งเสริมให้มีการ

พฒันาคุณภาพสถาบันอยา่งต่อเนื่อง

5 ขอ้

4 คะแนน

5 คะแนน

7.การบริหารความเส่ียงต่อปัจจยัเส่ียงที่

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพนัธ

กจิ

ผลการด าเนินงาน

ครบถว้น

5 คะแนน

5 คะแนน

8.การจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ ผ่าน

5 คะแนน

5 คะแนน

9.การให้ขอ้มูลและความรู้ทีเ่ป็น

ประโยชน์ในสายอาชีพแกศิ่ษยเ์กา่

ผ่าน

5 คะแนน

5 คะแนน

10. ร้อยละของแผนปฏิบัติราชการทีไ่ด้

ด าเนินการ

85.38%

4.27 คะแนน

100%

11.การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ

การจดัการเรียนการสอนในแต่ละ

หลักสูตร

ด าเนินการครบถว้น

5 คะแนน

5 คะแนน

สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร

จดัการ

          คณะเทคนิคการแพทย ์มีระบบบริหารจดัการองค์กรที่

มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล มีบุคลากรทีม่ีคุณภาพ มี

เทคโนโลยแีละสารสนเทศทีท่ันสมัยทีเ่ชื่อมโยงทุกภารกจิของ

มหาวิทยาลัย และมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพือ่การพึง่ตนเอง
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ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559
ตัวชี้วัด

ประเด็นยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์

( Strategic Issues) ( Goals)

4 1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งาน

ท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี

92.14%

5 คะแนน

100%

2.ร้อยละความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ี

ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

88.14%

(เป้า 85)

5 คะแนน

95%

3.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

การแพทยไ์ด้รับการรับรองตาม

มาตรฐานทีก่ าหนด (ร้อยละของผู้สอบ

ผ่านใบประกอบวิชาชีพ)

90.70%

(เป้า 90)

5 คะแนน

100%

4.ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก

การพฒันาและบริหารหลักสูตร

5 ขอ้

5 คะแนน

5 คะแนน

5.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

ทัง้หมด

78.67%

(เป้า 80)

4.92 คะแนน

80%

6.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารง

ต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าทัง้หมด

81.33%

(เป้า 85)

4.78 คะแนน

80%

7.ระดับความส าเร็จของระบบการ

พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนับสนุน

6 ขอ้

4 คะแนน

5 คะแนน

เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการผลิต

บัณฑิต

          บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่ เป็นบัณฑิตทีม่ี

คุณภาพ ผู้ทีม่ีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิง

วิชาชีพ เป็นบัณฑิตที ่“พร้อมท างาน” อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้ใน

สังคมอยา่งมีความสุข และพร้อมกา้วเขา้สู่ศตวรรษที ่ 21
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ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559
ตัวชี้วัด

ประเด็นยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์

( Strategic Issues) ( Goals)

8.ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก

การจดัการเรียนการสอน

7 ขอ้

5 คะแนน

5 คะแนน

9.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 

และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

4.32 คะแนน 5 คะแนน

10.ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่

62%

(เป้า 80)

3.88 คะแนน

90%

11.ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพมิพ์

140%

(เป้า 100)

5 คะแนน

100%

5 1.ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค์

7 ขอ้

5 คะแนน

5 คะแนน

2.ระบบและกลไกการจดัการความรู้จาก

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

5 ขอ้

5 คะแนน

5 คะแนน

3.เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

และนักวิจยัประจ า

373,232 บาท/คน

5 คะแนน

150,000 บาท/คน

4. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับ

การตีพมิพห์รือเผยแพร่

133.33%

5 คะแนน

100%

เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการผลิต

บัณฑิต

          บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่ เป็นบัณฑิตทีม่ี

คุณภาพ ผู้ทีม่ีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิง

วิชาชีพ เป็นบัณฑิตที ่“พร้อมท างาน” อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้ใน

สังคมอยา่งมีความสุข และพร้อมกา้วเขา้สู่ศตวรรษที ่ 21

เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการวิจยั           ผลิตผลงานวิจยัทีม่ีคุณภาพสูง เป็นทีย่อมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพ

ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน

และวัฒนธรรม
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ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559
ตัวชี้วัด

ประเด็นยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์

( Strategic Issues) ( Goals)

5.ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง

คุณภาพ

4%

(เป้า 7.50)

2.67 คะแนน

10%

6.งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับ

การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

7.33%

5 คะแนน

3%

7.ร้อยละของบทความวิจยัทีไ่ด้รับการ

อา้งองิ (Citation) ใน refereed  

journal หรือในฐานขอ้มูลระดับชาติ

330.67%

5 คะแนน

200%

8. ร้อยละของอาจารยแ์ละนักวิจยัที่

ได้รับทุนวิจยัและงานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ

อาจารยแ์ละนักวิจยัทัง้หมด

92%

5 คะแนน

50%

9. International paper per faculty 

member

1.01

5 คะแนน

1.0

6 1.ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจ านวน

นักศึกษาทัง้หมด

0.84%

(เป้า 1%)

1.00 คะแนน

5%

2.จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปและมา

จากต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษา

ทัง้หมด

0.14%

(เป้า 10%)

1.00 คะแนน

14%

พฒันามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น

สากล

          คณะเทคนิคการแพทยไ์ด้รับการยอมรับ เป็นทีรู้่จกัใน

ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  และการวิจยั บุคลากรและนักศึกษา

มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการวิจยั           ผลิตผลงานวิจยัทีม่ีคุณภาพสูง เป็นทีย่อมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพ

ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน

และวัฒนธรรม
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ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559
ตัวชี้วัด

ประเด็นยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์

( Strategic Issues) ( Goals)

7 เป็นศูนยก์ลางการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

          เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยกุต์ใช้ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยเพือ่รักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

1. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

6 ขอ้

5 คะแนน

5 คะแนน

8 1.ร้อยละของโครงการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกบัการเรียนการสอน/

งานวิจยัต่อโครงการบริการวิชาการ

ทัง้หมด

56.67%

(เป้า 30)

5 คะแนน

30%

2.ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก

การบริการวิชาการแกสั่งคม

5 ขอ้

5 คะแนน

5 คะแนน

9 ศูนยก์ลางของเศรษฐกจิสร้างสรรค์

ของภูมิภาค

         เป็นศูนยก์ลางการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ที่

ผสมผสานกบัศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค

1.การเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

5 ขอ้

5 คะแนน

5 คะแนน

เป็นองค์กรทีม่ีความห่วงใยต่อสังคม         เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแกสั่งคม ด้วยวัฒนธรรมของ

องค์กรทีก่อปรด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชน

และสังคม

op7 - หนา้  15



แบบพิมพ์ op8

เปา้ประสงค์ : 

คณะเทคนคิการแพทย์ มบีรรยากาศที่ร่มร่ืน เปน็ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดีที่เกือ้หนนุใหเ้กดิการเรียนรู้ การพัฒนานองค์ความรู้ และการท างานที่มปีระสิทธิภาพ และสามารถ

ใช้เปน็ปจัจัยดึงดูดใหผู้้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่

กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

1.1.1 โครงการที่ท างานนา่อยู่ PT 1  วิไลย์รัตน์

1.1.2 โครงการหอ้งเรียนนา่เรียน PT 2  ธันวรัตน์

1.2.1 โครงการก าจัดขยะ แยกขยะ ST 3  นายกสโมสร นศ.

1.2.2 โครงการ จิตอาสาท าของเล่นเพื่อนอ้งโดยใช้วัสดุ recycle ST 4 

1.3.1 โครงการ......

1.3.2 โครงการ......

กลยทุธ์ที ่3 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลยัใหส้มบรูณ์

ตารางสรปุรายละเอียดแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะเทคนิคการแพทย์

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่: 1  พัฒนาสูก่ารเปน็มหาวิทยาลยัสเีขยีว

กลยทุธ์ที ่1 พัฒนาพ้ืนทีแ่ละสิง่แวดลอ้มใหเ้ปน็แคมปสัทีเ่ขยีวและสะอาด (Green and Clean Campus)

กลยทุธ์ที ่2 พัฒนาและสง่เสริมการใชพ้ลงังานสะอาด (Clean Energy)
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เปา้ประสงค์ : 

คณะเทคนคิการแพทย์ เปน็อทุยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สร้างแรงบนัดาลใจในการที่จะเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหก้บัเยาวชนและสังคม

กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

2.1.1 โครงการสร้างฐานข้อมลูพัสดุครุภณัฑ์และการยืม-คืน online PT 5  ผศ.พรรณี

2.1.2 โครงการการใหค้วามรู้เกีย่วกบัความปลอดภยัในขณะฝึกปฏบิติังาน

ทางคลินคิกายภาพบ าบดั

PT 6  ธันวรัตน์

2.1.3 โครงการเกีย่วกบัแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ AD 7  ฝ่ายบริหาร

1) โครงการจัดท าข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

2) จัดหาคอมพิวเตอร์ 35 ชุด

3) จัดหามลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 4 ชุด

4) เพิ่มเครือข่ายสัญญาณ  wifi

5) ระบบโทรศัพท์ IP Phone

2.2.1 โครงการเกีย่วกบัแผนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม AD 8  ฝ่ายบริหาร

1) โครงการประหยัดพลังงาน AD ฝ่ายบริหาร

2) จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ และการสร้างบรรยากาศความเปน็

นานาชาติ

AD ฝ่ายบริหาร

3) โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการและหอ้งเรียนเพื่อรองรับ นศ .ป.ตรี

 80 คน

AD/PT ฝ่ายบริหาร/สาย

วิชากายภาพ บ าบัด

4) โครงการปรับปรุงล้ินชักและตู้เกบ็วัสดุคุรุภณัฑ์ใต้ bench และ

ปรับปรุงพื้นกระเบือ้งยางใหมห่อ้ง ป.4

AD/PT ฝ่ายบริหาร/สาย

วิชากายภาพ บ าบัด

2.2.2 โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการจุลชีววิทยาคลินกิ micro 9  ผู้ใช้งานในหอ้งปฏบิติัการมคีวามพึงพอใจ

ไมน่อ้ยกว่าระดับ 3.5

เสกสิทธิ ์สังคีรี+

พสิมัย สายสุด

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่: 2  เปน็อุทยานการเรียนรู้ตลอดชวีิตของสงัคม

กลยทุธ์ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น ICT ใหม้ปีระสทิธิภาพ มคีวามมัน่คง และปลอดภยั

กลยทุธ์ที ่2 พัฒนาแหลง่เรียนรู้และการพักอาศัยทีน่ าสมยั (Learning and Living Smart)
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กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

2.2.3  โครงการปรับปรุงหอ้งกล้องสิบหวัเปน็หอ้งเรียนกลุ่มย่อยในกลุ่มวิชาฯ micro 10  ผู้ใช้งานมคีวามพึงพอใจไมน่อ้ยกว่าระดับ 

3.5

ผศ.อรุณน ีสังกา

2.2.4 โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการเคมคีลินกิปทีี่ 2 chem 11  นางดวงฤดี จัง

ตระกลู

เปน็โครงการต่อเนือ่งจาก

แผนปฏบิติัราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2558 เพื่อจัดท าชัน้

เก็บสารเคมี เคร่ืองแก้ว และ

ระบบการจัดเก็บสารเคมี ใหอ้ยู่

ในบริเวณที่เหมาะสมเพื่อลด

อันตรายในการสัมผัสไอสารเคมี

ของผู้ปฏบิติังาน

2.3.1 โครงการพัฒนาหอ้งสมดุใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ AC 12  ห้องสมุดและ

ฝ่ายวชิาการ

2.4.1 โครงการ......

2.5.1 โครงการ......

2.6.1 โครงการ......

กลยทุธ์ที ่3 การพัฒนาหอสมดุใหเ้ปน็แหลง่เรียนรู้ทีม่ชีวีิต (Living Library)

กลยทุธ์ที ่4 การพัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรม (Cultural Park)

กลยทุธ์ที ่5 การพัฒนาอุทยานการเกษตร (Agro Park)

กลยทุธ์ที ่6 การพัฒนาอุทยานการกีฬา (Sport Park)
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เปา้ประสงค์ : 

คณะเทคนคิการแพทย์ มรีะบบบริหารจัดการองค์กรที่มปีระสิทธิภาพมธีรรมาภบิาล มบีคุลากรที่มคุีณภาพ มเีทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมยัที่เชือ่มโยงทุกภารกจิของมหาวิทยาลัย 

และมแีนวทาง วิธีการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเอง

กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

3.1.1 โครงการสัมมนาสายวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบ าบดั PT 13  หัวหน้าสายวชิา

3.1.2 โครงการสัมมนากลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินกิ ประจ าป ี2559 micro 14  มสีมาชิกกลุ่มวิชาเข้าร่วมไมน่อ้ยกว่าร้อยะ 

80

หัวหน้ากลุ่มวชิา

จุลชีววทิยาคลินิก

3.1.3 โครงการสัมมนากลุ่มวิชาจุลทรรศนค์ลินกิ micros 15  ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กลุ่มวชิา

จุลทรรศน์คลินิก

3.1.4  โครงการสัมมนากลุ่มวิชาเคมคีลินกิ chem 16  กจิกรรมการสัมมนาของบคุลากรกลุ่มวิชา 

เพื่อจัดท า SAR ของกลุ่มวิชา

กลุ่มวชิาเคมี

คลินิก

3.1.5 โครงการสัมมนากลุ่มวิชาภมูคุ้ิมกนัวิทยาคลินกิและเวชศาสตร์การ

บริการโลหติ

Imm 17  กลุ่มวิชา

ภมูคุ้ิมกนัฯ

3.1.6 โครงการประชุมสรุปผลงานการด าเนนิงาน และส่งมอบงาน AD 18  ฝ่ายบริหาร

3.2.1 โครงการอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ PT 19  รศ.สุกลัยา

3.2.2 โครงการเกีย่วกบัแผนพัฒนาบคุลากร AD 20  ฝ่ายบริหาร

1) สัมมนาวางแผนปฏบิติังานของบคุลากรสายสนบัสนนุ

2) ทบทวนความรู้เกีย่วกบัการปฏบิติังานของฝ่ายต่างๆ

3) การสร้างผลงานในระดับที่สูงขึน้/ประเมนิเข้าสู่ต าแหนง่ที่สูงขึน้

4) ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจรวมทั้งยกย่องผู้ที่ปฏบิติังานดีเด่น และ

ปฏบิติัตามจรรยาบรรณ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่: 3  สร้างความเปน็เลศิในการบริหารจดัการ

กลยทุธ์ที ่1 พัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กรทีเ่ปน็เลศิ

กลยทุธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารงานบคุคลทีส่นับสนุนการขบัเคลือ่นไปสูม่หาวิทยาลยัวิจยัชัน้น าระดบัโลก
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กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

5) กจิกรรมสร้างความรักและความผูกพันธ์ในองค์กร ได้แก ่สวัสดิการ

ต่างๆ

3.2.3  โครงการเชิญอาจารยท์ีเ่กษียณอายรุาชการมาเป็นอาจารยพ์ิเศษในวชิาที่

เชีย่วชาญ

micro 21  นศ.ได้รับความรู้และสอบผ่านวชิาดังกล่าว

มากกวา่ร้อยละ 90

หวัหน้ากลุ่มวิชาจุล

ชีววิทยาคลินิก

3.3.1 โครงการทบทวนและติดตามแผนครุภัณฑ์ เพือ่สนับสนุนทิศทางวจิัยคณะ GR 22  ฝ่ายวจิัย

3.3.2 โครงการการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และค้นหาแนวปฏิบัติทีดี่ (KM) และ

 Good Practice

PL 23  ระดับความรู้ทีเ่พิม่ขึน้หลังจากได้รับการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร้อยละ 80

ฝ่ายแผนและ

ประกันคุณภาพ

3.3.3 โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

       - ระดับหลักสูตร    50,000       - IQA ระดับคณะ   40,000

       - EdPEx             20,000       - กลุ่มวิชา           10,000

PL 24  ระดับความส าเร็จของการรับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในประจ าปี

ฝ่ายแผนและ

ประกันคุณภาพ

3.3.4 การบริหารจัดการความเส่ียง และการติดตาม Improvement Plan ปี

การศึกษา 2558

PL 25  มี Improvement Plan และการท า SWOT ฝ่ายแผนและ

ประกันคุณภาพ

3.3.5 โครงการสัมมนาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 2559-2562 และ

การถ่ายทอดตัวชีว้ดั

PL 26  การมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะ ร้อยละ 70 

ของบุคลากรทัง้หมด

ฝ่ายแผนและ

ประกันคุณภาพ

3.3.6 โครงการการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียด้านประกนัคุณภาพ  โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกจิของคณะ ได้แก ่โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ศิษยเ์กา่/

นักศึกษา/บุคลากร

PL 27  ระดับความพึงพอใจ ไม่ต่ ากวา่ 3.5 ฝ่ายแผนและ

ประกันคุณภาพ

3.4.1 โครงการ......

3.5.1 โครงการ......

3.6.1 โครงการเครือข่ายศิษย์เกา่ ST 28 
นายกสมาคมศิษย์เก่า

3.7.1 โครงการ......

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทีด่ีและได้มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที ่4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสือ่สารองค์กร

กลยุทธ์ที ่5 จัดหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา

กลยทุธ์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจดัการศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
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เปา้ประสงค์ : 

บณัฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่ เปน็บณัฑิตที่มคุีณภาพ ผู้ที่มคุีณธรรม มจีริยธรรม    มคีวามรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เปน็บณัฑิตที่ “พร้อมท างาน” อยูร่่วมกบัผู้อืน่ได้     

ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมกา้วเข้าสู่ศตวรรษที่  21

กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

4.1.1 โครงการรับรองสถาบนัและรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชากายภาพบ าบดั ปรับปรุง พ.ศ. 2558

AC/PT 29  ได้รับการรับรองปริญญาและสถาบนัเพื่อ

ผลิตบณัฑิตกายภาพบ าบดั ไมน่อ้ยกว่า 4 ปี

ฝ่ายวชิาการ +

สายวชิา

กายภาพบ าบัด

4.1.2 โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนโดยสอดแทรกระบบ

คุณภาพที่ดีและเปน็มาตรฐานสากล

AC 30  แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนโดย

สอดแทรกระบบคุณภาพที่เปน็

มาตรฐานสากลในรายวิชา

ฝ่ายวิชาการ

4.1.3 โครงการพัฒนาการด าเนนิงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

บณัฑิตศึกษา ใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ TQF

GR/AC 31  GR+AC+ ปธ.

หลักสูตร

4.1.4 โครงการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร ระดับปริญญา

ตรีและระดับบณัฑิตศึกษา

GR/AC 32  AC+GR

4.1.5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

กายภาพบ าบดั (ป.โท กายภาพบ าบดั)

GR 33  GR+ ปธ.

หลักสูตร

4.1.6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคนคิ

การแพทย์ (ป.โท เทคนคิการแพทย์)

GR 34  GR+ ปธ.

หลักสูตร

4.1.7 โครงการพัฒนาจัดต้ังหลักสูตรระยะส้ันของกลุ่มวิชาฯ Imm 35  กลุ่มวิชาฯ

4.2.1 การผลิตบณัฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิ

การแพทย์ โครงการปกติ และโครงการพิเศษ

AC 36  จ านวนบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

4.2.2 การผลิตบณัฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั AC 37  จ านวนบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่: 4  เปน็องค์กรทีเ่ปน็เลศิดา้นการผลติบณัฑิต

กลยทุธ์ที ่1 การพัฒนาหลกัสตูรทีส่ามารถผลติบณัฑิตออกไปเปน็คนทีม่คุีณภาพและเปน็ผู้น าของสงัคม

กลยทุธ์ที ่2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้ตลอดชวีิต
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4.2.3 การผลิตมหาบณัฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ GR 38  จ านวนบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

4.2.4 การผลิตมหาบณัฑิต หลักสูตรเทคนคิการแพทย์ GR 39  จ านวนบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

4.2.5 การผลิตมหาบณัฑิต หลักสูตรกายภาพบ าบดั GR 40  จ านวนบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

4.2.6 การผลิตมหาบณัฑิต หลักสูตรพยาธิวิทยาคลินกิและการจัดการ GR 41  จ านวนบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

4.2.7 การผลิตปรัชญาดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรเทคนคิการแพทย์ GR 42  จ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

4.2.8 การผลิตปรัชญาดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ GR 43  จ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

4.2.9 การผลิตปรัชญาดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ของมนษุย์ (ปกติ)

GR 44  จ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

4.2.10 การผลิตปรัชญาดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ของมนษุย์ (นานาชาติ)

GR 45  จ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

4.2.11 โครงการมรดกทางปญัญา AC 46  หนังสือ ส่ือการสอนทีจ่ัดท าโดยคณาจารยผู้์

เกษียณอาย ุไม่น้อยกวา่ 1 ชิน้
ฝ่ายวิชาการ

4.2.12 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ือการสอนและนวัตกรรมการเรียนการ

สอน

AC 47  คณาจารยม์ีความรู้ความเข้าใจในนวตักรรมการ

เรียนการสอนทีจ่ัดขึน้ไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5

ฝ่ายวิชาการ

4.2.13 โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ของนกัศึกษา

บณัฑิตศึกษาคณะเทคนคิการแพทย์ (30,000 บาท) และหลักสูตรชีวเวช

ศาสตร์ (20,000.บาท)

GR 48  ฝ่าย

บณัฑิตศึกษา
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4.2.14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

-โครงการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาปัจจุบัน (ทุกชัน้ปี) เพือ่เสนอแนะการเรียน

การสอนทีผ่่านมา

- โครงการแสดงความยนิดีกับมหาบัณฑิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะเทคนิค

การแพทย ์และนักศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์

GR 49  ฝ่าย

บณัฑิตศึกษา

4.2.15 โครงการ Self-learning ในรายวิชาของกลุ่มวิชา micros 50  ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กลุ่มวชิา

จุลทรรศน์คลินิก

4.2.16 โครงการ E-learning ของกลุ่มวิชา micros 51  ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กลุ่มวิชา

จุลทรรศนค์ลินกิ

4.2.17 โครงการพัฒนาคุณภาพบณัฑิต

-โครงการพัฒนาคุณภาพบณัฑิตสู่การเรียนการสอนรายวิชา 465 315 เคมี

คลินกิ 3  และ 465 316 ปฏบิติัการเคมคีลินกิ 3 ของนกัศึกษาเทคนคิ

การแพทย์ ชัน้ปทีี่ 3 โครงการปกติ/พิเศษ

chem 52  1.1.3.1 เชิญนกัเทคนคิการแพทย์ต้นแบบที่

ดีในด้านต่างๆมาบรรยาย หรืออภปิราย 

แนวทางการด าเนนิชีวิตใหป้ระสบ

ความส าเร็จในด้านต่างๆ

ผศ.ล่ิมทอง 

พรหมดี

4.3.1 โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร โดยการ

ประชาสัมพันธ์จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

AC 53  ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ เอกสารประชาสัมพนัธ์ 

และความพงึพอใจของผู้รับทราบการประชาสัมพนัธ์

และแนะแนวหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ

4.3.2 ทุนค่าธรรมเนยีมการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา และทุนสมทบร่วมกบั

มหาวิทยาลัย

GR 54  ฝ่าย

บณัฑิตศึกษา

4.3.3 โครงการวันเทคนคิการแพทย์ มถิุนายน 2559 หวัข้อ ความรู้ทันสมยั

ทางเคมคีลินกิ

chem 55  จัดท าวีดิทัศน์ หวัข้อความรู้ทันสมัยทางเคมีคลินิก เพือ่

น าไปใช้ประโยชน์ต่อๆไป เช่น ออกส่ือวิทยุ ทีวี 

ออนไลน์ เป็นต้น เพือ่ท าใหอ้าชีพเทคนิคการแพทย์เป็น

ทีรู้่จักของสังคม

ผศ.ศิริพร ปรุง

วิทยา

4.4.1 โครงการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี AC/PT/

MT

56  นักศึกษามีทักษะศตวรรษที ่21 ตามตัวชีว้ัดของ

กิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.5 และมีความพงึพอใจต่อ

กิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ฝ่ายวิชาการ 

สายวิชา PT 

สายวิชา MT

กลยทุธ์ที ่3 พัฒนาระบบการรับเขา้ทีม่คีวามหลากหลาย

กลยทุธ์ที ่4 พัฒนานักศึกษาอยา่งสร้างสรรค์ใหเ้ปน็บณัฑิตทีพึ่งประสงค์ของสงัคม
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4.4.2 โครงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี AC/PT/

MT

57  นักศึกษาชัน้ปีที ่1-2 ทราบแนวทางในการประกอบ

อาชีพในอนาคต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถเลือก

ทิศทางของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการ 

สายวิชา PT 

สายวิชา MT

4.4.3 โครงการจัดท าโล่ผลการเรียนดีเยีย่ม และดีเด่นแกบ่ณัฑิตสาขาวิชา

เทคนคิการแพทย์ โครงการพิเศษ
AC 58  ความพึงพอใจของผู้ร่วมกจิกรรมไมน่อ้ยกว่า

 3.5

ฝ่ายวิชาการ

4.4.4 โครงการจัดท าคู่มอืนกัศึกษา AC 59  นกัศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจในหลักสูตร

และระเบยีบปฏบิติั ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50

ฝ่ายวิชาการ

4.4.5 โครงการสอนเสริม ทบทวนความรู้ในหวัข้อ รายวิชาที่เข้าใจยาก

ระดับปริญญาตรี
AC 60  นกัศึกษามคีวามพึงพอใจในการจัดบริการ

การสอนเสริมไมน่อ้ยกว่า 3.5 ของ

นกัศึกษาที่ขอรับการสอนเสริม

ฝ่ายวิชาการ

4.4.6 โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ

-เทคนคิการแพทย์ (โครงการปกติ)   40,000.-

-เทคนคิการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 40,000.-

-กายภาพบ าบดั   40,000.-

AC 61  นกัศึกษามคีวามพึงพอใจในการทบทวน

ความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ไม่

นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ฝ่ายวิชาการ

4.4.7 โครงการติดตามผลการเรียนอย่างเปน็ระบบ AC 62  นกัศึกษาที่ไมส่ าเร็จการศึกษาตามกรอบ

เวลาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 50 ของจ านวนที่ค้างในระบบ

ฝ่ายวิชาการ

4.4.8 การเรียนการสอนรายวิชาชีวิตและสารเสพติด AC 63  ฝ่ายวิชาการ

4.4.9 การเรียนการสอนรายวิชาเทคนคิการแพทย์ชุมชน AC 64  ฝ่ายวิชาการ

4.4.10 โครงการตรวจคัดกรองความเส่ียงในการติดเชือ้ PT 65  รศ.วัณทนา กรรมการ ป. ตรี PT

4.4.11 โครงการจัดต้ังคณะกายภาพบ าบดั ม.ขอนแกน่ PT 66  หวัหนา้สายวิชา
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4.4.12 โครงการจิตตปญัญาศึกษากบันกัศึกษากายภาพบ าบดั PT 67  กรรมการป.ตรี PT กรรมการสาย PT

4.4.13 โครงการเรารัก PT มข PT 68  กรรมการป.ตรี PT

4.4.14 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การสอบและการเตรียมตัวขึน้ทะเบยีนใบ

ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั

PT 69  กรรมการป.ตรี PT

4.4.15 โครงการวิจัยในชัน้เรียน รายวิชา 471 307 ภาษาองักฤษส าหรับ

กายภาพบ าบดั

PT 70  รศ.วัณทนา

4.4.16 การส่งเสริมอตัลักษณ์ Ready to work ของ นศ.กายภาพบ าบดั PT 71  กรรมการป.ตรี PT

4.4.17 โครงการส่งเสริมคุณลักษณ์บณัฑิตที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 GR 72  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

4.4.18 โครงการติดตามผลการเรียนของ นศ.ระดับบณัฑิตศึกษา GR 73  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 +หลักสูตร

4.4.19 โครงการติดตามความกา้วหนา้การท าวิทยานพินธ์ของนศ. ใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 : สัมมนาระหว่าง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กบันกัศึกษาใหม ่และนกัศึกษาปจัจุบนั 

คร้ังที่ 2

GR 74  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 +หลักสูตร

4.4.20 โครงการมอบเส้ือกาวนใ์หน้อ้ง รับป ี2 เข้าคณะ ST 75  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.21 โครงการสัมมนาวิชาชีพกายภาพบ าบดัและเทคนคิการแพทย์ ST 76  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.22 โครงการสู่ขวัญส่งพี่ Bye nior ST 77  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.23  โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 ST 78  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.24 โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาโครงการพิเศษ ST 79  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.25 โครงการเปดิบา้นสีน้ าเงิน ST 80  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.26 โครงการด้านจิตอาสาและจิตสาธารณะ ST 81  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.27 โครงการค่ายเทคนคิการแพทย์และกายภาพบ าบดัสู่ชุมชน ST 82  ฝ่ายพัฒนา นศ.
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4.4.28 โครงการสนบัสนนุบคุลากรและ นศ. ร่วมท าการแข่งขัน "ขอนแกน่

มาราธอน"

ST 83  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.29 โครงการพัฒนานกัศึกษาสู่การเปน็บณัฑิตที่พึงประสงค์ (พบฝ่ายพัฒ

ฯ) โครงการพบอาจารย์ประจ าชัน้/อาจารย์ที่ปรึกษา

ST 84  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.30  โครงการปจัฉิมนเิทศนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 ภาคปกติ ST 85  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.31 โครงการปจัฉิมนเิทศนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 ภาคพิเศษ ST 86  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.32 โครงการผูกสัมพันธ์นอ้งพี่บายศรีสู่ขวัญสานฝันสีน้ าเงิน ST 87  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.33 โครงการสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษา

กบัคณะกรรมการพัฒนานกัศึกษาคณะเทคนคิการแพทย์

ST 88  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.34 โครงการสานสัมพันธ์ไมตรีจากพี่เพื่อนอ้ง ST 89  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.35 โครงการกายภาพบ าบดัสัมพันธ์ ST 90  ฝ่ายพัฒนา นศ.

4.4.36 โครงการสนบัสนนุของชุมนมุต่างๆ ที่สังกดัสโมสร นศ. ST 91  ฝ่ายพัฒนา นศ.

1) ชุมนมุวิชาชีพ (2 สาขา) ( 15,000 )

2) ชุมนมุถ่ายภาพ ( 5,000 )

3) ชุมนมุดนตรี ( 10,000 )

4) ชุมนมุภาษา ( 5,000 )

5) ชุมนมุกฬีา ( 5000 )

6) ชุมนมุสันทนาการ ( 5000 )

7) ชุมนมุศิลปวัฒนธรรม ( 10,000 )

4.4.37 กจิกรรมเกีย่วกบันอ้งใหม่ ST 92  ฝ่ายพัฒนา นศ.

1) โครงการเตรียมผู้น าพานอ้งร้องเพลงคณะ

2) โครงการนดัพบผู้ปกครองนกัศึกษาใหม ่และจัดท าคู่มอืผู้ปกครอง
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กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

3)  โครงการเชือ่มสัมพันธ์นอ้งใหมเ่ชือ่มสายใยนอ้งพี่ : รับนอ้งลอดซุ้ม

4) โครงการต้อนรับนอ้งใหมสู่่บา้นสีน้ าเงิน (pre-cheer)

5) โครงการพานอ้งร้องเพลงประจ าคณะ

6) โครงการรายงานตัวนอ้งใหม่

4.4.38 กจิกรรมส าหรับบณัฑิตที่จะมารับปริญญา (ศิษย์เกา่) ST 93  ฝ่ายพัฒนา นศ.

1) โครงการซุ้มถ่ายภาพ/แสดงความยินดีกบับณัฑิตคณะเทคนคิ

การแพทย์

2) โครงการเตรียมพร้อมต้อนรับบณัฑิต

3) โครงการนดัพบบณัฑิตคณะเทคนคิการแพทย์

4.4.39 กจิกรรมเกีย่วกบักฬีา ST 94  ฝ่ายพัฒนา นศ.

1) โครงการเตรียมความพร้อมเปน็เจ้าภาพกฬีาเทคนคิ-สหเวชฯ

2)  โครงการกฬีาเทคนคิการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 20 

(มข เปน็เจ้าภาพ)

3)  โครงการกฬีาระหว่างคณะ

4) โครงการกฬีานอ้งใหม่

5)  โครงการกฬีาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

6) โครงการกฬีาสัมพันธ์นอ้งพี่เลือดสีน้ าเงินAMSฟุตซอล

7) โครงการฟุตบอลประเพณีศิษย์เกา่-ศิษย์ปจัจุบนัเลือดสีน้ าเงิน
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กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

4.5.1 โครงการรู้ทิศรู้ทางการประกอบวิชาชีพ AC/PT/

MT

95  นกัศึกษาทราบถึงทิศทางการประกอบ

อาชีพของตนเอง ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการ 

สายวิชาเทคนิค

การแพทย ์

สายวิชากายภาพ 

บ าบัด

4.5.2 โครงการต้นกล้าธุรกจิ  AMS ST 96  1.กลุ่มเปา้หมายมคีวามรู้ด้านธุรกจิเกีย่วกบั

วิชาชีพ

ฝ่ายพัฒนา นศ.

เปา้ประสงค์ : 

ผลิตผลงานวิจัยที่มคุีณภาพสูง เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมศัีกยภาพ
ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม

กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

5.1.1 โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับ

นานาชาติ (AMS Publication CAMP)

RE 97  ฝ่ายวิจัย

5.1.2 สนบัสนนุการสร้างกลุ่มวิจัยและเครือข่าย/การพัฒนาสู่การเปน็

ศูนย์วิจัย (กองทุนวิจัย)

RE 98  ฝ่ายวิจัย

5.1.3 การสร้างความร่วมมอืทางด้านการวิจัย ระหว่างกลุ่มวิชาจุลทรรศน์

คลินกิ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ กบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยมหดิล

micros 99  มกีจิกรรมร่วมกนั กลุ่มวิชา

จุลทรรศนค์ลินกิ

5.2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการท างานวิจัยของคณาจารย์กายภาพบ าบดั PT 100  ผศ.สุรัสวดี

กลยทุธ์ที ่5 การพัฒนาการเปน็ผู้ประกอบการใหมใ่หแ้ก่นักศึกษา

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่: 5  เปน็องค์กรทีเ่ปน็เลศิดา้นการวิจยั

กลยทุธ์ที ่1 สร้างความเขม้แขง็ในงานวิจยัทีเ่ปน็ความโดดเดน่ของ มข. ไปสูร่ะดบัสากล

กลยทุธ์ที ่2 พัฒนาศักยภาพนักวิจยัใหส้ามารถผลติผลงานทีม่คุีณภาพ
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กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

5.2.2 โครงการบม่เพาะอาจารย์วิจัยรุ่นใหม่ RE 101  ฝ่ายวิจัย

5.2.3 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุและพัฒนานกัวิจัยใหม ่(กองทุนวิจัย) RE 98 ฝ่ายวิจัย

5.2.4 ทุนวิจัยส าหรับ postdoc (กองทุนวิจัย) RE 98 ฝ่ายวิจัย

5.2.5 ทุนสนบัสนนุการวิจัยเพื่อพัฒนางาน (กองทุนวิจัย) RE 98 ฝ่ายวิจัย

5.2.6 โครงการเงินรางวัลส าหรับผู้ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ (กองทุนวิจัย)

RE 98 ฝ่ายวิจัย

5.2.7 โครงการสนบัสนนุการน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ ในการ

ประชุมวิชาการต่างประเทศ (กองทุนวิจัย)

RE 98 ฝ่ายวิจัย

5.3.1 ทุนสนบัสนนุการวิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการจด

สิทธิบตัรและอนสิุทธิบตัร (กองทุนวิจัย)

RE 98 ฝ่ายวิจัย

5.4.1 KM การน าเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ RE 102  ฝ่ายวิจัย

เปา้ประสงค์ : 

คณะเทคนคิการแพทย์ได้รับการยอมรับ เปน็ที่รู้จักในความเปน็เลิศด้านวิชาการ  และการวิจัย บคุลากรและนกัศึกษามชีือ่เสียงในระดับนานาชาติ 

กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

6.1.1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และปรับปรุงเว็ปไซต์ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ และ Road Show

GR 103  ฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

6.1.2 โครงการจัดท าคู่มอืระดับบณัฑิตศึกษาเปน็ภาษาองักฤษ ทั้งระดับ

ปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา

GR/AC 104  ฝ่ายบัณฑิต 

ศึกษา + ฝ่าย

วชิาการ

กลยทุธ์ที ่4 น าผลงานวิจยัและนวัตกรรมสูก่ารสร้างมลูค่าและการใชป้ระโยชน์เพ่ือสงัคม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่: 6  พัฒนามหาวิทยาลยัไปสูค่วามเปน็สากล

กลยทุธ์ที ่1 จดัสภาพแวดลอ้ม และโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้ปน็สากล

กลยทุธ์ที ่3 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการวิจยัและสร้างบรรยากาศการวิจยัทีเ่อ้ือตอ่การผลติผลงานทีม่คุีณภาพ
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กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

6.2.1 โครงการจัดการเรียนการสอนเปน็ภาษาองักฤษอย่างนอ้ย 2 รายวิชา 

ของสายวิชาเทคนคิการแพทย์ และสายวิชากายภาพบ าบดั

AC 105  มีรายวชิาทีจ่ัดสอนไม่น้อยกวา่ 2 รายวชิาในแต่

ละหลักสูตรปริญญาตรี (4 รายวชิา) และความ

พึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารยท์ีจ่ัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวชิา

ฝ่ายวิชาการ

6.3.1 โครงการทุนสนบัสนนุการศึกษาส าหรับบคุลากรจากประเทศใน

ภมิูภาคอาเซียนและอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ าโขง กรณีทุนMatching Fund)  

คณะฯ สนบัสนนุค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว (เหมาจ่าย) ส าหรับนกัศึกษา

เกา่และนกัศึกษาใหม่

GR 106  ฝ่าย

บณัฑิตศึกษา

6.3.2 โครงการแลกเปล่ียนบคุลากรและนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภายใต้

 MOU และร่วมมอืกบัต่างประเทศ

GR 107  ฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

6.3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ของนกัศึกษาคณะเทคนคิการแพทย์(60,000 บาท) หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 

(60,000.-บาท)

GR 108  ฝ่าย

บณัฑิตศึกษา

6.3.4 เปดิโลกทัศน์ผู้น านกัศึกษาและนกัศึกษาคณะเทคนคิการแพทย์สู่ความ

เปน็สากล

ST 109  ฝ่ายพัฒนา นศ.

กลยทุธ์ที ่2 เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัเพ่ือเขา้สูอ่าเซียนและสากล

กลยทุธ์ที ่3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บคุลากร และคณาจารยเ์พ่ือเขา้สูอ่าเซียนและสากล
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เปา้ประสงค์ : 

เปน็ผู้น าในการอนรัุกษแ์ละประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า และสร้างมลูค่าเพิ่มใหก้บัภมูปิญัญาท้องถิน่และเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

7.1.1 โครงการ......

7.2.1 แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม AD 110  ฝ่ายบริหาร

1) งานปใีหม่

2) งานสงกรานต์

3) กจิกรรมวันคล้ายวันสถาปคณะ

4) งานเกษยีณอายุราชการ

7.2.2 โครงการธรรมะเพื่อชีวิต AD 111  กก.จรรยาบรรณ

7.2.3 โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจใหม้คุีณธรรมจริยธรรม AD 112  กก.จรรยาบรรณ

7.2.4  โครงการลอยกระทงคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ประจ าป ี2558

ST 113  ฝ่ายพัฒนา นศ.

7.2.5  โครงการวันไหว้ครู คณะเทคนคิการแพทย์ ST 114  ฝ่ายพัฒนา นศ.

7.2.6  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ST 115  ฝ่ายพัฒนา นศ.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่: 7  เปน็ศูนยก์ลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กลยทุธ์ที ่1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจดัการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กลยทุธ์ที ่2 การอนุรักษ์ สบืสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภมูภิาคลุม่น้ าโขง
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เปา้ประสงค์ : 

เปน็ผู้น าด้านบริการวิชาการแกสั่งคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยความหว่งใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคม

กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

8.1.1 กายภาพบ าบดั มข. เพื่อชุมชน PT 116  รศ.นอ้มจิตต์

8.1.2 การเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่ดีของ

 นกัศึกษากายภาพบ าบดั มหาวิทยาลัยขอนแกน่

PT 117  รศ.นอ้มจิตต์

8.1.3 โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กสมองพิการเพื่อลดการพึ่งพา PT 118  ผศ พรรณี กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด

แบบบูรณาการ

8.1.4 โครงการสร้างความร่วมมอืระหว่างคณะเทคนคิการแพทย์และ

กรมการสัตว์ทหารบก

PT 119  อ.วนดิา กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด

แบบบูรณาการ

8.1.5 โครงการบริการวิชาการงานกฬีามาราธอนนานาชาติ "ขอนแกน่

มาราธอน"

PT 120  ผศ.พิศมยั กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด

แบบบูรณาการ

8.1.6 โครงการวิทยุผ่านส่ือ PT 121  ผศ.พิศมยั กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด

แบบบูรณาการ

8.1.7 โครงการจิตอาสากายภาพบ าบดัในกฬีานอ้งใหม่ PT 122  อ.คุรุศาสตร์ กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด

แบบบูรณาการ

8.1.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาคลินกิกายภาพบ าบดัทางการกฬีา PT 123  อ.คุรุศาสตร์ กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด

แบบบูรณาการ

8.1.9 โครงการปรับปรุงและพัฒนาคลินกิไฟฟ้าบ าบดั PT 124  รศ.สมชาย กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด

แบบบูรณาการ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่: 8  เปน็องค์กรทีม่คีวามหว่งใยตอ่สงัคม

กลยทุธ์ที ่1 ความหว่งใยตอ่สงัคมภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่นและชมุชนภายนอก
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8.1.10 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพส าหรับบคุลากรกลุ่มวิชา

กายภาพบ าบดัแบบบรูณาการ

PT 125  อ.คุรุศาสตร์ กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด

แบบบูรณาการ

8.1.11 โครงการดูแลสุขภาพแบบบรูณาการด้วยวิถีไทยส าหรับชุมชน PT 126  ผศ.พรรณี กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด

แบบบูรณาการ

8.1.12 โครงการคลินกิพิเศษกายภาพบ าบดัส าหรับเด็กที่มปีญัหาภาวะ

กระดูกสันหลังคด

PT 127  ผศ.พิศมยั กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด

แบบบูรณาการ
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กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

8.1.13 โครงการบรูณาการการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอนทาง

คลินกิกายภาพบ าบดั ระบบหายใจ หวัใจและหลอดเลือด

PT 128  อ.เสาวนยี์ กลุ่มวิชาระบบหายใจและ

ไหลเวียนเลือด

8.1.14 โครงการจิตอาสาเพื่อผู้ปว่ยทางกายภาพบ าบดั PT 129  รศ.ชุลี กลุ่มวิชาระบบหายใจและ

ไหลเวียนเลือดและกลุ่ม

วิชากายภาพบ าบัดแบบ

บูรณาการ

8.1.15 โครงการจัดอบรมเชิงปฏบิติัการ "การดูแลผู้ปว่ยเด็กแบบบรูณาการ" PT 130  อ.วรวรรณ ค า

ฤาชา

กลุ่มวิชาระบบหายใจและ

ไหลเวียนเลือด

8.1.16 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การฟื้นฟูการท างานของแขนในผู้ปว่ย

โรคหลอดเลือดสมอง

PT 131  ผศ.สุภาภรณ์ กลุ่มวิชาระบบประสาท

8.1.17 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง “Advanced Orthopedic 

Physical Therapy in most common spinal disorders”

PT 132  กลุ่มวชิาระบบ

กล้ามเนือ้และ

กระดูก

8.1.18 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการของศูนย์วิจัย BNOJPH (2 คร้ัง) PT 133  รศ.รุ้งทิพย์

8.1.19 โครงการการควบคุมคุณภาพภายนอกการทดสอบด้านการแข็งตัว

ของเลือด (EQA coagulation)

micros 134  ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รศ.อ าพร ไตร

ภัทร

8.1.20 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการการตรวจสารน้ าร่างกาย micros 135  ลงทะเบยีน กลุ่มวชิา

จุลทรรศน์คลินิก

8.1.21 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการการทดสอบด้านการแข็งตัวของ

เลือด

micros 136  ลงทะเบยีน รศ.อ าพร ไตร

ภัทร

8.1.22 โครงการความปลอดภยัในหอ้งปฏบิติัการ : โครงการบริหารจัดการ

สารเคมีใหเ้กดิความปลอดภยั

micros 137  ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กลุ่มวชิา

จุลทรรศน์คลินิก

8.1.23  โครงการอบรมสัมมนาพื้นฟูวิชาการทางภมูคุ้ิมกนัวิทยาคลินกิ

พื้นฐาน

Imm 138  กลุ่มวชิา

ภูมิคุ้มกันฯ
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กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

8.1.24  โครงการอบรมสัมมนาฟื้นฟูวิชาการทางเวชศาสตร์การบริการโลหติ Imm 139  กลุ่มวชิา

ภูมิคุ้มกันฯ

8.1.25 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ การประยุกต์ใช้เคร่ือง Flow 

cytometry  ในหอ้งปฏบิติัการเวชศาสตร์ชันสูตรและงานวิจัย

Imm 140  กลุ่มวชิา

ภูมิคุ้มกันฯ

8.1.26 โครงการบริการวิชาการของ ศวป. micros 141  กลุ่มวชิา

จุลทรรศน์คลินิก

1.โครงการ ตรวจ ดีเอน็เอ เพื่อวินจิฉัยโรคธาลัสซีเมยีและฮีโมโกลบนิ

ผิดปกติในผู้ปว่ย

ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รศ.กุลนภา ฟูเ่จริญ

2.โครงการตรวจ ดีเอน็เอ เพื่อวินจิฉัยโรคธาลัสซีเมยีชนดิรุนแรงของทารก

ในครรภ์

ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รศ.กุลนภา ฟูเ่จริญ

3.โครงการตรวจ เลือด และ ดีเอน็เอ เพื่อวินจิฉัยโรคธาลัสซีเมยีในคู่สมรส

 ตามข้อตกลงของ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข

ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รศ.กุลนภา ฟูเ่จริญ

4.โครงการการทดสอบความช านาญการการตรวจวินจิฉัยธาลัสซีเมยีและ

ฮีโมโกลบนิผิดปกติด้วยเคร่ืองวิเคราะหฮี์โมโกลบนิอตัโนมติั Capillaries II

 และ Minicap (Sebia)

ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รศ.กุลนภา ฟูเ่จริญ

5.โครงการการผลิตตัวอยา่งควบคุมคุณภาพ และการทดสอบความช านาญ 

การการตรวจวนิิจฉัยธาลัสซีเมีย Hb Analyzer (UK) และฮีโมโกลบินผิดปกติ

ด้วยเคร่ืองวเิคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ LPLC Hb-Gold

ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รศ.กุลนภา ฟูเ่จริญ

6.โครงการผลิตตัวอยา่งควบคุมคุณภาพส าหรับตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รศ.กุลนภา ฟูเ่จริญ

7.โครงการผลิตน้ ายาตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รศ.กุลนภา ฟูเ่จริญ

8.1.27 โครงการบริการวชิาการทีค่ณะร่วมกับศูนยบ์ริการวชิาการ AD 142  ฝ่ายบริหาร

8.2.1 โครงการ......

8.3.1 โครงการ......

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็องค์กรทีน่ าเสนอทางเลือกทีด่ ีและมีความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธ์ที ่3 สนับสนุนใหม้หาวิทยาลัยขอนแก่นเปน็ศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีส่ าคัญของอนุภมูิภาคลุม่น้ าโขง
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เปา้ประสงค์ : 

เปน็ศูนย์กลางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกบัศิลปะ และวัฒนธรรมของภมูภิาค

กลยทุธ์/ โครงการ/กิจกรรม รหสั ใหม่ เก่า ตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ

นโยบายงบประมาณ

9.1.1 โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 560 ชัว่โมง (เทียบเท่าหลักสูตร

ระยะส้ัน 4 เดือน) สาขาวิชากายภาพบ าบดัชุมชนแบบบรูณาการ

PT 143  รศ.นอ้มจิตต์

9.2.1 โครงการ......

9.3.1 โครงการ......

กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนทีบ่รูณาการศาสตร์ทีเ่ก่ียวขอ้งทางดา้นศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ สถาปตัยกรรม ทัง้หลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรระยะสัน้

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่: 9  ศูนยก์ลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภมูภิาค

กลยทุธ์ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรบคุคลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที ่2  การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดว้ยศิลปแ์ละศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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งบด าเนินการ งบลงทุน รวม

1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว

2 เป็นอทุยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม

3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ

4 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต

5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจยั

6 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล

7 เป็นศูนยก์ลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

8 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม

9 ศูนยก์ลางของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของภูมิภาค

งบประมาณ (ล้านบาท) ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์ และประเภทงบรายจา่ย

ประเด็นยทุธศาสตร ์
คณะ/หน่วยงาน
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ภาคผนวก



แบบพิมพ์ op10

1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม

3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

( 13 กลยุทธ์  29 โครงการ/กิจกรรม)4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

5 เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 4 เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต

( 13 กลยุทธ์  57 โครงการ/กิจกรรม)6 เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการวิจัย 5 เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการวิจัย

7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 6 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล

8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 7 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

9 เป็นองค์กรทีม่ีความห่วงใยต่อสังคม 8 เป็นองค์กรทีม่ีความห่วงใยต่อสังคม

10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 9 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยทุธศาสตร์ ประเด็นยทุธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ / หน่วยงาน
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แบบพิมพ์ op11

ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ จุดเด่น โอกาสพัฒนา สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปขี้างหน้า

-นักศึกษาสามารถสอบผ่านใบประกอบ

วชิาชีพมากกวา่ 80%

-นักศึกษายังขาดทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 และภาษาอาเซียน

- บณัฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ประกอบ

อาชีพได้อย่างอิสระ

-บณัฑิตได้งานท าภายใน 1 ปมีากกวา่ 

90% 

-นักศึกษาได้ฝึกงานกับSpecimen จริง

-พฒันาการเรียนการสอนและ/หรือ

กิจกรรมแบบสหสาขาวชิาระหวา่ง

นักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

- เพิ่มหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิตที่เปน็

นานาชาติ

- นักศึกษามีอุปกรณ์การเรียนที่ทนัสมัย

-นักศึกษามีเวลาในการท ากิจกรรมนอก

เวลามาก

-นักศึกษามีโอกาสปฏบิติังานในชุมชน

-การแก้ไขปญัหาจ านวนบคุลากรลดลงอีก

ใน 5 ปขี้างหน้าโดยเฉพาะสายวชิาเทคนิค

การแพทย์

-นักศึกษาได้ฝึกงานในโรงพยาบาลที่มี

มาตรฐานระดับชาติ/สากล

-นักศึกษากล้าแสดงความคิดเหน็มี

-คณาจารย์ เอาใจใส่นักศึกษาดี -การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้า

ศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพเิศษ

การคิดวเิคราะหท์ี่เปน็ระบบ มีความ 

สามารถในการใช้ภาษานานาชาติ

-เพิ่มทกัษะทางปญัญา

'-นักศึกษามีความรู้ทางวชิาชีพลดลง 

-อาจารย์รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ทาง

วชิาชีพ

-เพิ่ม Community-based Research

'-การด าเนินงานตามระบบ TQF มีการ

พฒันาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

-การพฒันาหลักสูตรเปน็ไปตามความ 

ต้องการของสังคม

-ผลักดันใหม้ีการพฒันาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีใหม้ีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

1.)การผลิตบณัฑิตและพฒันานักศึกษา

ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพใหเ้ปน็บณัฑิตที่พงึ

ประสงค์

บณัฑิตมีคุณลักษณะพงึประสงค์และตรง

ตามความต้องการของประเทศ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ศักยภาพ  คณะเทคนิคการแพทย์

( SWOT  Analysis )
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ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ จุดเด่น โอกาสพัฒนา สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปขี้างหน้า

2) การวจิัยและการพฒันาที่สร้างองค์

ความรู้ใหเ้พิ่มศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

เปน็แหล่งสร้างและพฒันาองค์ความรู้ที่

ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

ของประเทศ

-มีความร่วมมือกับต่างประเทศ

-มีศูนย์วจิัยและกลุ่มวจิัยระดับคณะ

-ผลงานตีพมิพแ์ละนักวจิัยเปน็ที่รู้จักใน

ระดับนานาชาติ

-สามารถตีพมิพผ์ลงานได้ในสัดส่วน 1:1

-เพิ่มผลงานวจิัยที่สามารถประยุกต์ใช้ประ

โยขน์กับประชาชนอย่างแทจ้ริง

-เพิ่มนักวจิัยรุ่นใหม่ โดยใช้ระบบพี่เล้ียง

-สร้างผลงานวจิัยและนวตักรรมที่มี

คุณภาพสูงขึ้น

-ยกระดับโครงการบม่เพาะอาจารย์วจิัยรุ่น

ใหม่ โดยท าใหเ้ปน็ที่ยอมรับ

-สร้างทมีงานพฒันาและสร้างแรงจูงใจให้

สายสนับสนุนท าการวจิัยแบบ R2R

-มีงานวจิัยที่น าไปสู่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น

-มีกองทนุวจิัยสนับสนุนการวจิัยในคณะ -ผลักดันการบรูณาการวจิัยการเรียนการ

สอน และการบริการวชิาการใหเ้ปน็งาน

เดียวกัน 

-เน้นการพฒันาการศึกษาระดับบณัฑิต

-ควรเน้นการวจิัยทางด้านการวนิิจฉัยและ

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม

-พฒันาคลินิกใหค้ าปรึกษาด้านสถิติระเบยีบ

วธิวีจิัย และการตีพมิพเ์ผยแพร่

ศึกษา -อาจารย์ทกุคนสามารถท าวจิัย และ

 -โครงการวจิัยของนักศึกษาระดับ ตีพมิพผ์ลงานในระดับชาติและนานาชาติ

ปริญญาตรี ยังขาดการวางแผนด้าน -มีศูนย์วจิัยและกลุ่มวจิัยเพิ่มขึ้น

ระเบยีบ วธิวีจิัยที่ดี ท าใหไ้ม่สามารถ

ต่อยอดงานวจิัยได้

3) การบริการวชิาการที่สร้างเสริม มีการบริการวชิาการที่  -มีสถานบริการฯเปน็แหล่ง  -พฒันาเครือข่ายการใหบ้ริการ  -พฒันาสถานบริการฯเปน็แหล่งความ

การพฒันาที่ยั่งยืน สนับสนุน พฒันาสังคม บรูณาการการเรียนการสอน กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ เชี่ยวชาญและสร้างรายได้

ชุมชนและประเทศ การวจิัย สู่การใหบ้ริการทาง และภาคเอกชน  -มีความเชื่อมโยงกับชุมชนรอบ

วชิาการ และเปน็แหล่งค้นหา  -สร้างทมีการตลาดมืออาชีพ มหาวทิยาล้ย

โจทย์วจิัยสู่การใช้ประโยชน์  -สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ์  -การบรูณาการ การเรียนการสอน

 -มีวารสารเทคนิคการแพทย์ เชิงรุก การวจิัย สู่งานบริการวชิาการเพิ่มขึ้น

และกายภาพบ าบดั  -ก ากับ ดูแลด้านประสิทธภิาพและ  -สถานบริการฯ มีการบริหารจัดการ

 -มีอาจารย์ที่มีศักยภาพ ประสิทธผิล แบบมืออาขีพ

ด้านวชิาการพร้อมที่จะเปน็  -มีความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อขยาย
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ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ จุดเด่น โอกาสพัฒนา สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปขี้างหน้า

วทิยากรและผู้ทรงคุณวฒิุ ตลาด การบริการบางอย่างสู่ตลาดอาเซียน

 -มีพื้นที่การใหบ้ริการอย่างเพยีงพอ และ

เหมาะสม

4)การอนุรักษ ์พฒันา ถ่ายทอด อนุรักษ ์พฒันา ก าหนด  -  -  -เพิ่มบทบาทอาจารย์ และนักศึกษา

และฟื้นฟขูนบธรรมเนียม ประเพณี และฟื้นฟภูมูิปญัญา ในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

และวฒันธรรมภาค ขนบธรรมเนียม ประเพณี  - น าวฒันธรรม ประเพณีมาประยุกต์

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งเน้นการพฒันา กับการเรียนการสอนและการวจิัย

ชุมชน และสังคม   -การสนับสนุนด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

5) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี มีการบริการจัดการ  -มีโครงสร้างการบริหาร  -การจัดระบบการส่ือสารและ  -การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล

ประสิทธภิาพ ตามหลักการบริหารกิจการ ชัดเจน ประชาสัมพนัธ์  -มีระบบงานที่มีคู่มือการปฏบิติังาน

บา้นเมืองที่ดี  -บคุลากรมีความทุ่มเท  -การปรับตัวของคณาจารย์และ อย่างเปน็ระบบ

และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง บคุลากรสู่มหาวทิยาลัยในก ากับ  -ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภบิาลและ

 -เปน็หน่วยงานที่มีขนาด ของรัฐ หลักกิจการบา้นเมืองที่ดี

เหมาะสม สามารถ  -การสร้างวฒันธรรมองค์กร และ  -มีนโยบายและแนวทางบรรลุนโยบาย

ปรับเปล่ียนการบริหารได้ง่าย องค์กรที่มีความสุข ที่เปน็รูปธรรม

 -เน้นการมีส่วนร่วมของบคุลากรและ

ท างานอย่างมีความสุข

 -การพฒันาบคุลากรที่เปน็ประโยชน์

                                                                                                                                                                                 ต่อคณะ

 -มีทมีงานประชาสัมพนัธท์ี่เข้มแข็ง

 -มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย

 -มีการประเมินผลการปฏบิตังานที่มี
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ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ จุดเด่น โอกาสพัฒนา สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปขี้างหน้า

ประสิทธภิาพ

 -จัดหาครุภณัฑ์ได้เพยีงพอและเหมาะสม

 -ด าเนินการเร่ืองการทดแทนบคุลากร

ที่เกษยีณอายุราชการใน 4 ปขี้างหน้า

 -มีระบบการเตรียมผู้บริหารเข้าสู่

ต าแหน่งผู้บริหาร

 -มีมาตรการรักษาความปลอดภยัและ

ประหยัดพลังงาน

 -จัดระบบใหบ้คุลากรใช้ศักยภาพได้

เต็มความสามารถ

 -เน้น Output/Outcome มากกวา่

Process
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ค าสั่งทีเ่ก่ียวขอ้งกับการจัดท าแผนปฏิบตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบพิมพ์ op12
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นโยบายงบประมาณ รหัสงบประมาณ

1) นโยบายทัว่ไป (รหัส 5901)

1.1 สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และนโยบายลักษณะแบบบูรณาการ ทัง้มิตินโยบายส าคัญของรัฐบาลและมิติของพืน้ที ่คือ 

(1) การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2) การส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่ง

สินค้าและบริการของประเทศ (4) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5) การขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ (6) การจัดการปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (8) การส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา (9) การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่วและบริการ (10) การสร้าง

ความปรองดอง (11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ (12) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (13) การฟืน้ฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ (14) 

การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม (15) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (16) การพัฒนาและเพิม่ประสิทธภิาพการใช้พลังงาน

อย่างยั่งยืน (17) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาทีดิ่นท ากิน (18) การจัดระเบียบการค้าในทีส่าธารณะ

(รหัส 590101)

1.2 สนับสนุนวสัิยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย การบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย (พ.ศ.2558-2562) ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่

6/2557 ลงวนัที ่2 กรกฎาคม 2557

(รหัส 590102)

1.3 ให้ความส าคัญกับนโยบายสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 เสาหลักยุทธศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่6/2557 ลงวนัที ่2 กรกฎาคม 

2557

(รหัส 590103)

  เสาหลักที ่1.Green and Smart Campus : พัฒนาสู่การเป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พัฒนาพืน้ทีข่องคณะ/หน่วยงาน พืน้ที่

ระหวา่งคณะ/หน่วยงาน การสร้างมหาวทิยาลัยให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวติ การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และพัฒนาวทิยาเขตหนองคายให้

พร้อมต่อการเป็นประตูสู่ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

  เสาหลักที ่2.Excellent Academy : เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การวจิัย การพัฒนาบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นสากลและเป็นมหาวทิยาลัยนานาชาติ

  เสาหลักที ่3.Cultured and Care Community : เป็นองค์กรทีห่่วงใยต่อสังคม ดูแล พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าผลงานวจิัยทีส่ร้างสรรค์สู่สังคม รวมทัง้

เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและวฒันธรรม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพือ่ให้มีการบูรณาการทีย่ั่งยืน

นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที ่1/2558 เมื่อวันที ่10 มกราคม 2558)
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  เสาหลักที ่4.Creative Economy and Society : เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค น านวตักรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆของ

มหาวทิยาลัยมาบูรณาการ พัฒนา สร้างความแตกต่างและเกิดมูลค่าเพิม่สินค้าและบริการของชุมชน สังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆให้เกิดการสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชน สังคม

2) นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 5902)

2.1 สนับสนุนผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ทีส่อดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รหัส 590201)

2.2 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวจิัย (รหัส 590202)

2.3 ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นนานาชาติ  (รหัส 590203)

2.4 ให้ความส าคัญกับการต้ังศูนย์กลางบริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (พ.ศ.2558-2561) (รหัส 590204)

2.5 ให้ความส าคัญกับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพือ่ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม  (รหัส 590205)

2.6 ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การสร้างความปรองดอง การส่งเสริม

คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา

 (รหัส 590206)

3) นโยบายงบประมาณเงนิรายได้ (รหัส 5903)

3.1 สนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาวะ ตลอดจนการปรับปรุง

ระบบขนส่งมวลชน

(รหัส 590301)

3.2 สนับสนุน ส่งเสริม การผลิตบัณฑิต การวจิัย การบริการรักษาพยาบาล การบริการวชิาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และการใช้องค์ความรู้จากการเรียน

การสอนการวจิัยเพือ่แก้ไขปัญหาในพืน้ทีอ่ย่างมีส่วนร่วมกับประชาคมต่างๆ

 (รหัส 590302)

3.3 สนับสนุนการเสาะแสวงหาอาจารย์เพือ่มาบรรจุใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร เพือ่เพิม่สมรรถนะ ศักยภาพ ให้ปฏิบัติพันธกิจของมหาวทิยาลัย

ให้ได้ตามมาตรฐานสากล รองรับความเป็นนานาชาติและประชาคมอาเซียน

 (รหัส 590303) 

3.4 ส่งเสริม และสนับสนุนทุนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ประเทศ และรองรับประชาคมอาเซียน (รหัส 590304)

3.5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการวจิัย และพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ  (รหัส 590305)
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3.6 ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  (รหัส 590306)

3.7 สนับสนุนโครงการกิจกรรมทีส่ร้างรายได้และผลตอบแทนทีเ่หมาะสมทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว (รหัส 590307)

3.8 สนับสนุน การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพือ่เชื่อมโยงกับทุกภารกิจของมหาวทิยาลัยในทุกๆด้าน (รหัส 590308)




