
ได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ คร้ังที่ 18/2555 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2555

คณะเทคนิคการแพทย์

แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2556



1.  บทน า



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนระยะยาว
มหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567  แผนปฏบิติัราชการ 4 ป ีพ.ศ.2555 – 2558 มหาวทิยาลัยขอนแก่น และแผนปฏบิติัราชการ 4 ป ีพ.ศ.2555 – 2558 คณะเทคนิคการแพทย์  

ซ่ึงมีพืน้ฐานหลักการทีส่อดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาศัยกรอบนโยบายและพันธกิจ ส าหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2554- 2558  ซ่ึงสภามหาวทิยาลัยได้ก าหนดขึ้น ตามประกาศสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบบัที่ 3/2553 และตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2555- 2558  ฉบบัได้รับความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2554  เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2554

การเตรียมการและการประชมุระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

คณะเทคนิคการแพทย์ได้มีการเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และสภาพแวดล้อมภายนอกอันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเทคนิคการแพทย์  จากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์  จึงได้ประชุมชี้แจงและ

ระดมความคิดเห็น ระหว่าง คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์  ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  หัวหน้าสายวิชา

หัวหน้ากลุ่มวิชา  เลขานุการคณะ  และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  โดยจัดประชุม เมื่อวันที ่19 กันยายน 2555 ทัง้นี้ได้ก าหนดให้กลุ่มวิชา  กลุ่มภารกิจ  รองคณบดีทุกฝ่าย  

จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มายังฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  ภายในเดือน ตุลาคม 2555


การเสนอแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ 

จากการประชุมการระดมสมอง และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จึงได้เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

คณะเทคนิคการแพทย์  โดยได้รับความเห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์  คร้ังที ่18/ 2555 เมื่อวันที ่8 พฤศจิกายน 2555 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556
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ค่านิยมองค์กร  คือ “ก้าวอย่างมีวสัิยทัศน์ พฒันาบคุลากร ใหค้วามส าคัญการสอน ควบคู่ความร่วมมือ”

ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม
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2.  แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

คณะเทคนิคการแพทย์



       “เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดชั้นน าของภูมิภาคอาเซียน และ1 ใน 50 อันดับแรกของเอเซียทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

วิสัยทัศน์ (Vision)
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พันธกิจ (Mission)

             ผลิตบณัฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจรยิธรรม  งานวิจัย การบรกิารวิชาการแก่สังคม ที่เปน็ที่
ยอมรบัในระดบัมาตรฐานสากล ท านุบ ารงุและสืบสานศิลปวัฒนธรรม อย่างตอ่เน่ืองและยั่งยืน

              โดยมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ  เปน็ส่วนหน่ึงของบคุลากรทางดา้นสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  สามารถพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจรญิก้าวหน้า  มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัย เพ่ือการสรา้งและพัฒนาองค์ความรู้  น าสู่การแก้ไขปญัหาทาง
สาธารณสุขของชุมชนและสังคมและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  มุ่งเน้นการประสานงานและให้บรกิารทาง
วิชาการแก่ชุมชน และการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณทีี่เปน็เอกลักษณอั์นดงีามของ
ชาตใิห้สืบตอ่ไป
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

1.ระบบบริหารจัดการทีดี่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการทีดี่ทีส่ร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (healthy 

organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทางานทีม่ีผลสัมฤทธิสู์ง (high performance organization)

2.การผลิตบัณฑิตทีดี่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันทีมุ่่งผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความ

รับผิดชอบในการทางาน รวมทัง้การใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขัน

กับนานาชาติได้ บนพืน้ฐานของความเป็นไทย

3.ด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันทีมุ่่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตทีดี่ มี

ความรู้และประสบการณ์ทีก่่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี

คุณภาพ และคุณธรรม

4.ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนาเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจาและการพัฒนาองค์

ความรู้เพือ่นา มข.ไปสู่ “มหาวิทยาลัยทีใ่ช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)”

5.ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็น

ทีพ่ึง่ของสังคมโดยของประเทศ และประเทศในภูมิภาค บนพืน้ฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนาไปสู่

การชี้นาสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทีดี่ เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่รักษาคุณค่าและเพิม่มูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง 

ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้า โขงไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ

7. ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบ

ประกันคุณภาพ

เป็นสถาบันทีส่นับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบขององค์กร เพือ่พัฒนา

ไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพทีไ่ด้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคล่ือนให้บรรลุซ่ึงวิสัยทัศน์แห่งความ

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของชาติ ทีส่ามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละเปา้ประสงค์
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ทีดี่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาของเอเซีย 

และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีม่ีความพร้อมด้วย วิทยา จริยาปัญญา

9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะทีเ่ป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาทีใ่ห้การสนับสนุนกิจกรรมและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมทีเ่ป็นแบบอย่างทีดี่

10.การบริหารจัดการทรัพยากร 

ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 

เพือ่พัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและพึง่ตนเองได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึง่พางบประมาณแผ่นดิน

และมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง
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บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์

และตรงตามความต้องการของ

สังคมและประเทศ

องค์ความรู้และนวัตกรรม สามารถ

ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการ

แข่งขันของประเทศ

ผลงานวิจัยเป็นแหล่งอ้างอิงการ

บริการวิชาการชั้นน าของภูมิภาค

อาเซียน

ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

น าไปสู่การบริการชุมชนและสังคม

องค์กรที่มีการบริหารจัดการตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มิต
ิที่ 

 2

มิติ
คุณ

ภา
พ

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน

คุณภาพของบัณฑิต

เป็นแหล่งผลิตผลงานองค์ความรู้และ

นวัตกรรม ตลอดจนนักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่เป็นเลิศใน

สาขาเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ าบัด

สังคมและผู้รับบริการมีความพึง

พอใจต่อบทบาทของคณะเทคนิค

การแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

และสังคม

คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีชื่อเสียง

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

มิต
ิที่ 

 3

มิติ
ปร

ะสิ
ทธ

ิภา
พ พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ

เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 

ตอบสนองต่อความต้องการของ

สังคมและประเทศ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ การวิจัย

และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพและอื่นๆ 

ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

พัฒนาระบบการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการของสังคมบนพื้นฐานของ

การมีส่วนร่วม

พัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สิน

ทางปัญญา เพื่อการพึ่งตนเอง

พัฒนาระบบการส่ือสารองค์กร  

ภาพลักษณ์  การประชาสัมพันธ์และ

การตลาด

มิต
ิที่ 

 4

มิติ
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร

แล
ะก

าร
เรีย

นรู้

พัฒนาระบบการบริหารบุคคล พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ส่ิงแวดล้อมและความผาสุก

พัฒนาระบบบริหารตามแนว

ทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้  การ

ท างานแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย

แผนทีย่ทุธศาสตร์  (Strategies Map)

วิสัยทัศน์
เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบดัชั้นน าของภมูิภาคอาเซียน และ1 ใน 50 อันดับแรกของเอเซียทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

มิต
ิที่ 

 1

มิติ
ปร

ะสิ
ทธ

ิผล
ตา

ม

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ได้รับการจัดอันดับในระดับชาติและการรับรองคุณภาพระดับสากล
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ทีม่า ค่าเป้าหมาย

( Strategic Issues) ( Goals) 2556

ระดับความส าเร็จของกระบวนการ 

พัฒนาแผน

IQA1.1 5 5

ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุด

และผู้บริหารทุกระดับของคณะ/

หน่วยงาน

IQA7.1 5 5

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณะ

 /หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

IQA7.2 5 5

ระดับความส าเร็จของระบบ

สารสนเทศเพือ่การบริหารและการ

ตัดสินใจ

IQA7.3 5 5

ระดับความส าเร็จของระบบบริหาร

ความเส่ียง

IQA7.4 5 5

ระบบและกลไกการเงินและ IQA8.1 5 5
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งาน

ท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี

IQA2.9 95.24% 100%

ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ี

ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

EdPEx 80.14% 80%

ร้อยละของผู้สอบใบประกอบวิชาชีพ EdPEx 77.36% 85%

ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละเปา้ประสงค์ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย

ตวัชี้วัด ผลการ

ด าเนินงานปี 

1.ระบบบริหารจัดการทีดี่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการทีดี่ทีส่ร้างคุณภาพ

ชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

(healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานการท างานทีม่ีผลสัมฤทธิสู์ง (high performance 

organization)

2.การผลิตบัณฑิตทีดี่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันทีมุ่่งผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ มี

ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี

ทักษะและความรับผิดชอบในการทางาน รวมทัง้การใช้ชีวิตใน

สังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี

สมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บน

พืน้ฐานของความเป็นไทย
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ทีม่า ค่าเป้าหมาย

( Strategic Issues) ( Goals) 2556

ตวัชี้วัด ผลการ

ด าเนินงานปี 

ระดับความส าเร็จของระบบและ

กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

IQA2.1 4 5

ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าทัง้หมด

IQA2.2 67.95% 80%

ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารง

ต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าทัง้หมด

IQA2.3 43.59% 80%

ระดับความส าเร็จของระบบการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน

IQA2.4 3 5

ระดับความส าเร็จของการจัดการ

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

IQA2.5 5 5

ระดับความส าเร็จของระบบและ

กลไกการจัดการเรียนการสอน

IQA2.6 5 5

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 

และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

IQA2.10 3.99 5

2.การผลิตบัณฑิตทีดี่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันทีมุ่่งผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ มี

ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี

ทักษะและความรับผิดชอบในการทางาน รวมทัง้การใช้ชีวิตใน

สังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี

สมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บน

พืน้ฐานของความเป็นไทย
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ทีม่า ค่าเป้าหมาย

( Strategic Issues) ( Goals) 2556

ตวัชี้วัด ผลการ

ด าเนินงานปี 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่

IQA2.11 72.92% 60%

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพิมพ์

IQA2.12 130.36% 100%

ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อ

จ านวนนักศึกษาทัง้หมด

IQA2.13 0.57% 2.00%

จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปและ

มาจากต่างประเทศต่อจ านวน

นักศึกษาทัง้หมด

IQA2.14 5.44% 11%

ระดับความส าเร็จทีมุ่่งเน้นการ

สร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาอย่าง

มีคุณภาพและคุณธรรม*

5

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต**

5

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษา

IQA3.1 5 5

ระดับความส าเร็จของระบบและ

กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา**

IQA3.2 5 5

3.ด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันทีมุ่่งเน้นการสร้างสรรค์และ

พัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีคุณค่าต่อสังคม มี

คุณภาพชีวิตทีดี่ มีความรู้และประสบการณ์ทีก่่อให้เกิดความ

เข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถ

ดารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม

2.การผลิตบัณฑิตทีดี่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันทีมุ่่งผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ มี

ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี

ทักษะและความรับผิดชอบในการทางาน รวมทัง้การใช้ชีวิตใน

สังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี

สมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บน

พืน้ฐานของความเป็นไทย
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ทีม่า ค่าเป้าหมาย

( Strategic Issues) ( Goals) 2556

ตวัชี้วัด ผลการ

ด าเนินงานปี 

ระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัยที่

ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา 

(Research Based University)*

5

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติ***

IQA4.4 73.06% 80%

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือใช้

ประโยชน์ต่อสังคม***

20 ชิ้น

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์**

IQA4.1 5 5

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์**

IQA4.2 5 5

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ า**

IQA4.3 366,488.27 

บาท/คน

150,000 บาท/คน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้

ประโยชน์**

IQA4.5 20.51% 60%

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง

คุณภาพ**

IQA4.6 11.27% 10%

4.ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนาเอา

หลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจาและ

การพัฒนาองค์ความรู้เพือ่นา มข.ไปสู่ “มหาวิทยาลัยทีใ่ช้การวิจัย

เป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)”
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ทีม่า ค่าเป้าหมาย

( Strategic Issues) ( Goals) 2556

ตวัชี้วัด ผลการ

ด าเนินงานปี 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับ

การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร**

IQA4.7 2.82% 3%

ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ด้รับการ

อ้างอิง (Citation) ใน refereed  

journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ**

IQA4.8 221.79% 200%

ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัย

ประจ าทีไ่ด้รับทุนท าวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัย

ทัง้หมด**

IQA4.9 82.05% 50%

ระดับความส าเร็จของเป็นศูนย์กลาง

การให้บริการทางวิชาการ*

5

จ านวนโครงการบรูณาการงานบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอน/งานวิจัย

4

ระดับความส าเร็จของระบบและ

กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

IQA5.1 3 5

กระบวนการบริการทางวิชาการให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม

IQA5.2 3 2

4.ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนาเอา

หลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจาและ

การพัฒนาองค์ความรู้เพือ่นา มข.ไปสู่ “มหาวิทยาลัยทีใ่ช้การวิจัย

เป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)”

5.ด้านบริการวิชาการ
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ทีม่า ค่าเป้าหมาย

( Strategic Issues) ( Goals) 2556

ตวัชี้วัด ผลการ

ด าเนินงานปี 

การเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

IQA5.4 5 5

ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และ

ประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม*

4

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ทีม่ีต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม** (ไม่ต่ ากว่า 3.51)

IQA6.2

(4)

80.20% 75%

ระดับความส าเร็จของระบบและ

กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

IQA6.1 5 5

ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม

และสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม

IQA6.2 5 5

ระดับความส าเร็จของระบบการ

ประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล*

5 4

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ IQA9.1 5 5

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะ IQA9.2 5 5

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น

ทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ

IQA9.3 5 5

6. การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมทีดี่

เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและ

วัฒนธรรมเพือ่รักษาคุณค่าและเพิม่มูลค่าในระดับชาติและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้า โขงไปสู่กระบวนการการ

เรียนการสอนในระดับต่างๆ

7. ด้านพัฒนาคุณภาพ และ

ระบบประกันคุณภาพ

เป็นสถาบันทีส่นับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบของ

องค์กร เพือ่พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพทีไ่ด้รับการยอมรับ

ตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency) ในการ

ขับเคล่ือนให้บรรลุซ่ึงวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา

ของชาติ ทีส่ามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

5.ด้านบริการวิชาการ
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ทีม่า ค่าเป้าหมาย

( Strategic Issues) ( Goals) 2556

ตวัชี้วัด ผลการ

ด าเนินงานปี 

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะ 

(ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบผ่านใบ

ประกอบวิชาชีพ)

IQA9.2 77.37% 85%

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น

ทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

คณะ (paper per faculty member)

IQA9.3 0.8 0.9

ระดับความส าเร็จของศิษย์เก่าทีร่่วม

สร้างความเข้มแข็งและขับเคล่ือน

ให้กับมหาวิทยาลัย*

4

เงินบริจาคจากศิษย์เก่า* IQA3.3 132,000 บาท 200,000 บาท

9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาทีใ่ห้การสนับสนุนกิจกรรมและมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ป็นแบบอย่างทีดี่

ระดับความส าเร็จทีไ่ด้รับการยอมรับ

จากสังคมและชุมชน*

5

ระดับความส าเร็จของการบริหาร

จัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่าง

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า*

5

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับ

การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

6 ชิ้น

10.การบริหารจัดการทรัพยากร

 ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพือ่พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

พึง่ตนเองได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และ

ทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการ

พึง่พางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณ

มากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง

8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ทีดี่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและ

ขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษา

ชั้นนาของเอเซีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีม่ี

ความพร้อมด้วย วิทยา จริยาปัญญา

7. ด้านพัฒนาคุณภาพ และ

ระบบประกันคุณภาพ

เป็นสถาบันทีส่นับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบของ

องค์กร เพือ่พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพทีไ่ด้รับการยอมรับ

ตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency) ในการ

ขับเคล่ือนให้บรรลุซ่ึงวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา

ของชาติ ทีส่ามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ทีม่า ค่าเป้าหมาย

( Strategic Issues) ( Goals) 2556

ตวัชี้วัด ผลการ

ด าเนินงานปี 

ร้อยละจ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการ

อบรมด้านมาตรฐานและความ

ปลอดภัย

80%

ร้อยละของแผนปฏิบัติราชการทีไ่ด้

ด าเนินการ

100%

10.การบริหารจัดการทรัพยากร

 ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพือ่พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

พึง่ตนเองได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และ

ทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการ

พึง่พางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณ

มากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง
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ความ

สอดคล้อง

และ

เชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดิม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ชว่งเวลาทีจ่ดั งบประมาณ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 ระบบบริหารจดัการทีด่ี

1.1.1.1

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.1.2.1 โครงการทบทวน ประเมนิผลการปรับโครงสร้างขององค์กร P ต.ค.55-ม.ิย.56 40,000 AD 1

ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์พลังงาน 1.1.3.1 โครงการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท์ และเคร่ืองกรองน้ า P ตลอดปีงบฯ 80,000 AD 2

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.1.4.1 โครงการส่งเสริมและปรับปรุงภมูทิัศน์ AD 3

- ปรับปรุงโรงอาหาร P 800,000

- จดัท าตู้แสดงผลงาน/รางวัลของบุคลากร/นักศึกษา P 30,000

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.1.5.1 โครงการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกนัอคัคีภยั P ม.ีค.-เม.ย.56 10,000 AD 165

1.1.6.1

1.1.7.1

จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้รับการอบรม 1.2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนันบสนุนเพือ่สร้างผลงานและ/หรือการประเมนิเขา้สู่ต าแหน่งในระดับที่

สูงขึน้

P ต.ค.55-ม.ิย.56 30,000 AD 4

จ านวนอาจารยใ์หมท่ีเ่ขา้รับการอบรม 100% 1.2.2.1 โครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม ่ (AD/AC/PT) P 5,000 AD/

AC/

PT

5

มาตรการที ่7 เป็นชมุชนเมืองทีม่ีความเป็นระเบียบทีด่ี

กลยทุธ์ที ่1.2  พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวสัดกิารและสทิธิประโยชน์

มาตรการที ่1 พัฒนาระบบสวสัดกิารบุคลากรทีด่ี

ประเดน็

ยทุธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ กลยทุธ์/ โครงการ / กิจกรรม

มาตรการที ่5 จดัระบบรักษาความปลอดภยัทีม่ีประสทิธิภาพทีด่ี

มาตรการที ่6 มหาวทิยาลยัมีความสะอาดและสขุอนามัยทีด่ี

ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแกน่มรีะบบบริหารจดัการทีดี่ทีส่ร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก ในการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กร (Healthy organization) ควบคู่กบัการสร้างธรรมาภบิาลและมาตรฐานการท างานทีม่ผีลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)

กลยทุธ์ที ่1.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานทีด่ ี

มาตรการที ่1 มีผังแม่บททีจ่ดัสรรและก าหนดพ้ืนทีก่ารใชส้อยตา่งๆ ทีด่ี

มาตรการที ่2 จดัระบบขนสง่มวลชนและระบบจราจร ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคทีเ่พียงพอ

มาตรการที ่3 มีระบบการประหยดัพลงังานทีด่ี

มาตรการที ่4 ปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์ และสิง่แวดลอ้ม ให้มีความเขยีวและอุดมสมบูรณ์

มาตรการที ่2 ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลทีด่ ี(HRD System)

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  คณะเทคนิคการแพทย์
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ความ

สอดคล้อง

และ

เชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดิม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ชว่งเวลาทีจ่ดั งบประมาณ

ประเดน็

ยทุธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ กลยทุธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.2.3.1 สัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานคณบดี 

"กจิกรรมจติปัญญา ส าหรับบุคลากรในคณะทัง้สายผู้สอนและสายสนับสนุน"

P พ.ค.-56 400,000 AD 6

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.2.3.2 โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจงูใจใหก้บับุคลากรผู้ปฏบิัติตามจรรยาบรรณ  และโครงการใหร้างวัล

บุคลากรทีโ่ดดเด่นในรอบปี (คณะกรรมการจรรยาบรรณ ร่วมกบัฝ่ายบริหาร)

P ก.พ.56-เม.ย.56 20,000 AD 7

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.2.3.3 โครงการยกยอ่งเชิดชูเกยีรติผู้ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ P เม.ย.-ก.ค.56 40,000 AD 8

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.2.3.4 สัมมนากลุ่มวิชาเคมคีลินิก เพือ่พัฒนาการเรียนการสอน P ต.ค.55 – เม.ย.56 20,000 Chem 9

มบีุคลากรกลุ่มวิชาเขา้ร่วม ไมน่้อยกว่า 80 % 1.2.3.5 โครงการสัมมนากลุ่มวิชา เพือ่ประเมนิผลการปรับปรุงงาน ในรอบปีทีผ่่านมา และพิจารณาปรับปรุงต่อไป P มคี-มยิ 56 20,000 micro 10

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.2.3.6 การสัมมนาสาขาวิชา/กลุ่มวิชา ภมูคุ้ิมกนัวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหติ P 20,000 Imm 11

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.2.3.7 โครงการสัมมนาเพือ่พัฒนาระบบบริหารกลุ่มวิชา P 6-8 เม.ย.55 20,000 micros 12

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.2.3.8 โครงการสัมนาสายวิชา/กลุ่มวิชา P ม.ีค.-เม.ย.56 ,

กย.56

80,000 PT 13

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.2.4.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนความผาสุกและความรักความผูกพันในองค์กร ตลอดปีงบ AD 14

- สวัสดิการต่าง ๆ P 250,000

- การตรวจสุขภาพประจ าปีแกบุ่คลากร P 10,000

- กจิกรรม 5 ส. , Happy Work Place P 20,000

- นันทการและการออกก าลังกาย P 12,000

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.2.4.2 Happy Work place สถานทีท่ างานอยา่งมคีวามสุข P ต.ค.55 - ก.ย.56 10,000 Imm 15

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 1.2.4.3 โครงการทีท่ างานน่าอยู่ P ต.ค.55 - ก.ย.56 5,000 PT 16

1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.5.3

มแีผนครุภณัฑ์วิจยั 15 ปี 1.3.1.1 แผนครุภณัฑ์ เพือ่สนับสนุนทิศทางวิจยัคณะ 15 ปี P RE 17

ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการและบริการ

ครุภณัฑ์กลาง มข.

1.3.1.2 โครงการการบริหารจดัการและบริการครุภณัฑ์กลาง มข. (งบประมาณบุคลากรจาก มข.) P RE 18

มาตรการที ่3 สง่เสริมและสนับสนุนการรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ และสร้างแรงจงูใจเพ่ือดงึดดูผู้มี

ความสามารถให้มาปฏบิัตงิานในมหาวทิยาลยั

มาตรการที ่4 สร้างความผาสกุในสถานทีท่ างาน (Happy Workplace)

มาตรการที ่5 การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติทีด่ใีห้แก่ประชาคมของมหาวทิยาลยั

กลยทุธ์ที ่1.3 การเงิน งบประมาณและการจดัสรร

มาตรการที ่1  บริหารจดัการระบบงบประมาณ และระบบการเงินการคลงัทีม่ีประสทิธิภาพ
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ความ

สอดคล้อง

และ

เชือ่มโยง

โครงการ
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โครงการเดิม และ

ได้ปรับปรุง

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ชว่งเวลาทีจ่ดั งบประมาณ
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ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ กลยทุธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

1.4.1.1

1.5.1.1

1.5.2.1

ระดับความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 1.5.3.1 โครงการจดัเกบ็เอกสารด้วยระบบอเีลคทรอนิกส์และระบบการสืบค้น P 70,000 AD 19

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง website และ

การปรับปรุงระบบ technology

1.5.3.2 โครงการจดัท า/ปรับปรุง web site คณะเทคนิคการแพทย ์และปรับปรุงระบบ technology ของคณะ P 50,000 AD 20

ระดับความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 1.5.3.3 โครงการจดัท า Data Bank ด้านการเรียนการสอน และโครงการจดัเกบ็ขอ้มลูของคณาจารยเ์ป็นรายบุคคล P 5,000 Micros 21

1.5.4.1

1.5.5.1

1.5.6.1

1.5.7.1

1.5.8.1

1.5.9.1

1.5.10.1

กลยทุธ์ที ่1.4  การบริหารจดัการพ้ืนทีท่ีด่ี

มาตรการที ่1 มีมาตรการป้องกันปัญหาจากแหลง่อบายมุขรอบมหาวทิยาลยัอยา่งจริงจงั

กลยทุธ์ที ่1.5 ระบบบริหารจดัการองค์กร

มาตรการที ่1 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจดัการตา่งๆ ในมหาวทิยาลยัให้ชดัเจน เกิดความคลอ่งตวั และเป็นมาตรฐาน

เดยีวกัน

มาตรการที ่2 จดัระบบบริหารจดัการโดยน าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้

มาตรการที ่3 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการทีม่ีคุณภาพ

มาตรการที ่4 จดัระบบบริหารจดัการให้มีความคลอ่งตวั และมีประสทิธิภาพ

มาตรการที ่5 น าระบบการจา้งเหมาบริการมาใชใ้นบางภารกิจ

มาตรการที ่6 สง่เสริมและสนับสนุนการใชท้รัพยากรทุกดา้นร่วมกันเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า

มาตรการที ่7 ให้มีระบบการสือ่สารองค์กรเชงิรุกอยา่งทัว่ถึงและหลากหลายรูปแบบ

มาตรการที ่8 มีการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กร (KKU-Branding)

มาตรการที ่9 มีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บริหารทุกระดบั

มาตรการที ่10 : พัฒนามหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย เป็นประตสููอ่นุภมูิภาคลุม่น้ าโขง
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ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 การผลติบัณฑิตทีด่ี

ขอ้ก าหนด วิธีการปฏบิัติใหม่ 2.1.1.1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระดับผู้ปฏบิัติงาน / มค.- สค. 56 5,000 AC 22

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้อยา่ง

น้อย 1 รายวิชา/ปีการศึกษา/หลักสูตรฯ

2.1.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ เพือ่รองรับการเขา้สู่อาเซียน เพิม่ขึน้อยา่ง

น้อย 1 รายวิชา/ปีการศึกษา/หลักสูตรฯ

/ 10,000 GR 23

ร้อยละของนักศึกษาเขา้ประเมนิ 80% 2.1.2.1 โครงการส่งเสริมการประเมนิรายวิชาของนักศึกษาผ่านทางเวบไซต์ / 6,000 AC 24

ขอ้มลูสารสนเทศ ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 2.1.2.2 โครงการประเมนิและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์เพือ่ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2558 / ตค. 55- ก.ย. 56 60,000 AC 25

เอกสาร มคอ 2.1.2.3 โครงการจดัท า มคอ ระดับปริญญาตรี/โท/เอก  และส่ือสารความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษา

/ พ.ย.-ม.ีค.56

เทอมปลาย

25,000 AC

/GR

26

ได้รับการรับรองสถาบันของสภาวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด

2.1.2.4 โครงการการรับรองสถาบัน ปริญญา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) / พ.ค.-ก.ย.56 120,000 AC

/PT

27

2.1.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรกายภาพบ าบัดระบบหายใจ / 40,000 PT 164

จ านวนบุคลากรและนักศึกษาทีไ่ปแลกเปล่ียนทัง้ใน

และต่างประเทศ

2.1.3.1 โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากบั KHU/MIE / 400,000 GR 28

จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับขอ้มลูและความพึงพอใจของ

นักเรียน

2.2.1.1 โครงการแนะแนวหลักสูตร โครงการจดัท าของทีร่ะลึกส าหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใน มข. และภายนอก มข.

/ พ.ค.-ม.ิย. 56 70,000 AC 29

การปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาการ

เรียนการสอน

2.2.1.2 โครงการจดัประชุม กก. บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2555 / พ.ค.- ก.ย. 56 7,500 AC 30

ความพึงพอใจของบัณฑิต 2.2.1.3 โครงการจดัท าโล่หใ์หบ้ัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์โครงการพิเศษ / ต.ค. - ธ.ค. 56 10,000 AC 31

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแกน่เป็นสถาบันทีมุ่ง่ผลิตบัณฑิตทีม่คุีณภาพ มคีวามรู้ ความสามารถทางวิชาการ มคุีณธรรมและจริยธรรม มทีักษะและความรับผิดชอบในการท างาน รวมทัง้การใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี

สมรรถนะระดับสากล สามารถแขง่ขนักบันานาชาติได้ บนพืน้ฐานของความเป็นไทย กลยทุธ์ที ่2.1 มีหลกัสตูรทีด่ ี

มาตรการที ่1  จดัหลกัสตูรการเรียนการสอนเชงิบูรณาการทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลหลากหลายและสอดคลอ้งตอ่ความ

  ตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑิตและตลาดแรงงาน

มาตรการที ่2  พิจารณาเพ่ิม-ลด-รวม คณะวชิา และปรับปรุง ปรับลดหลกัสตูรเดมิตลอดจนพิจารณา เพ่ิม/ลดบูรณาการ

มาตรการที ่3 สง่เสริมความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ

กลยทุธ์ที ่2.2 การจดัการเรียนการสอนทีด่ ี( Learning Management System)

มาตรการที ่1 สร้างระบบและกลไกเพ่ือจงูใจคนดแีละคนเก่งให้เขา้มาศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลยั
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ระดับความส าเร็จของการออกประชาสัมพันธ์

หลักสูตรตามเป้าหมายตามวัตถปุระสงค์

2.2.1.4 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการตลาดเชิงรุก (ทุกหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก) หลักสูตรละ 20,000 บาท

1. เทคนิคการแพทย ์(โท-เอก)

2. วิทยาศาสตร์การแพทย ์(โท-เอก)

3. วิทยฯเคล่ือนไหว (เอก)

4. กายภาพบ าบัด (โท/ปกติ/พิเศษ)

5. บริหารพยาธิ (โท)

6. ชีวเวช

/ 120,000 GR 32

จ านวนทุน 2.2.2.1 ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           

( โท  8 ทุน เป็นเงิน = 640,000 , เอก 4 ทุน เป็นเงิน = 600,000 )

/ 1,240,000 GR 33

จ านวนทุน 2.2.2.2 โครงการทุนสนับสนุนการจดัหา notebook ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และผ่อนช าระใหเ้สร็จ

ส้ิน ภายใน ปีการศึกษาแรก

/ กองทุนเดิม GR 34

ความพึงพอใจของนักศึกษา 2.2.3.1 โครงการจดัท าคู่มอืนักศึกษา เม.ย.-พ.ค. 56 35,000 AC 35

จ านวนส่ือการสอน E-education มากขึน้อยา่งน้อย 2.2.4.1 โครงการสนับสนุนเพือ่ผลิตส่ือการเรียนการสอน แบบ E-education (software ลิขสิทธิ์) / พ.ย. 55 - ม.ค. 50,000 AC 36

นวัตกรรมการสอน และความพึงพอใจของอาจารยท์ี่

จดัท าส่ือคุณภาพ

2.2.4.2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่ผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน / ธ.ค. 55- ส.ค. 56 10,000 AC 37

ความพึงพอใจของนักศึกษากบัการบริการ 2.2.4.3 โครงการเปิดบริการหอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทยน์อกเวลาราชการ / ตค. 55- ก.ย. 56 AC 38

ความพึงพอใจของนักศึกษากบัการบริการ 2.2.4.4 โครงการจดัอบรมการใช้หอ้งสมดุและคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาใหมทุ่กหลักสูตร (อบรม นศ.เกีย่วกบั

อปุกรณ์โสต)

/ / พค.-ม.ิย. 56 10,000 AC 39

ความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนักศึกษา 2.2.4.5 โครงการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ระดับคณะ (ดูงาน) / พ.ย. 55- ก.ย. 56 5,000 AC 40

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.4.6 โครงการจดัหาอปุกรณ์ทดแทน เพือ่การเรียนการสอน AD 41

เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 19,000 บาท / 133,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท / 450,000

จอคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 จอ ๆ ละ 3,500  บาท / 52,500

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.4.7 โครงการกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบไอทีของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ / ต.ค. 55–เม.ย.56 20,000 Chem 42

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.4.8 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพของอปุกรณ์ในหอ้งปฏบิัติการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและ

การวิจยั

/ 33,000 micro 43

ขอ้ปัญหาการเรียนระดับชั้นปี ความพึงพอใจต่อ

บริการของคณะ

2.2.5.1 โครงการติดตามปัญหาการเรียนการสอนของนศ. ทุกชั้นปี / พ.ย. 55-ก.ย. 56 15,000 AC 44

มาตรการที ่2 จดัให้มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทีย่ากจน นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านผู้ดอ้ยโอกาสและผู้พิการ

มาตรการที ่3  พัฒนาระบบการลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาทีด่ี

มาตรการที ่4 จดัให้มีสือ่การเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ทีเ่พียงพอ

และทันสมัย

มาตรการที ่5 มีการจดัการเรียนการสอนทีย่ดึผู้เรียน และสงัคมเป็นศูนยก์ลาง
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ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านวิชาการ 2.2.5.2 โครงการสอนเสริมหรือทบทวนใหแ้กน่ักศึกษาในบางรายวิชาและหวัขอ้ทีเ่ขา้ใจยาก (ทุกหลักสูตร) / ธค. 55-มค. 56 50,000 AC 45

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านวิชาการ 2.2.5.3 โครงการทบทวนความรู้เพือ่สอบใบประกอบวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์คร้ังที ่1 และเพิม่จ านวน

ผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

/ ธค. 55-มค. 56 60,000 AC 46

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านวิชาการ 2.2.5.4 โครงการทบทวนความรู้เพือ่สอบใบประกอบวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์คร้ังที ่2 และเพิม่จ านวน

ผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

/ พ.ค.-56 60,000 AC 47

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านวิชาการ 2.2.5.5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การสอบและเตรียมตัวขึน้ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ / ธ.ค. 55- ม.ค. 56 5,000 AC 48

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านวิชาการ 2.2.5.6 โครงการทบทวนความรู้เพือ่สอบใบประกอบวิชาชีพสาขาวิชากายภาพบ าบัดและเพิม่จ านวนผู้สอบผ่านใบ

ประกอบวิชาชีพ

/ เม.ย.-55 60,000 AC/PT 49

ความพึงพอใจของคณาจารยต่์อโครงการ 2.2.5.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง (SCL , RBL , e-learning และ

อบรม)

/ 15,000 AC 50

จ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาหลังเรียนครบ

หลักสูตร 4 ปี

2.2.5.9 โครงการติดตามผลการเรียนอยา่งเป็นระบบ / ตค.55-กย. 56 5,000 AC 51

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.5.10 โครงการสัมมนาเพือ่สร้างเสริมความสัมพันธ์ของ นศ.บัณฑิตศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ / 30,000 GR 52

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.5.11 โครงการ Self-learning ในรายวิชาของกลุ่มวิชา / ตค 55 - มคี 56 2,000 Micros 53

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.5.12 โครงการ E-learning ของกลุ่มวิชา / ตค 55 - มคี 56 5,000 Micros 54

จ านวนรายวิชาทีจ่ดัสอนเป็นภาษาองักฤษ 2.2.6.1 โครงการพัฒนารายวิชาทีจ่ดัสอนเป็นภาษาองักฤษ / ต.ค. 55-กย.56 10,000 AC 55

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของคณะ 2.2.6.2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (หอ้งสมดุ) / ตค. 55- ก.ย. 56 20,000 AC 56

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.6.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารของนักศึกษาบัณฑิต / 50,000 GR 57

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.6.4 โครงการปฐมนิเทศ นศ.ใหม ่ระดับบัณฑิตศึกษา / 40,000 GR 58

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.6.5 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์

- โครงการบริการชุมชนเพือ่พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

- โครงการส่งเสริมการมคุีณธรรมและจริยธรรม : โครงการฝึกธรรมและฝึกสมาธิ นศ.

- โครงการส่งเสริมทักษะทางความรู้และปัญญา : โครงการเสริมความรู้ทางสถติิ

/ 15,000 GR 59

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.6.6 โครงการเสริมความรู้เพิม่ทักษะตามความต้องการใหก้บันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตรฯ  

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) ทัง้ด้านภาษาองักฤษและด้านอืน่ๆ โดยจดัรวมกนัทุกหลักสูตร

- ด้านภาษา 2 หวัขอ้ๆ ละ 15,000 บาท

- ด้านอืน่ๆ 2 หวัขอ้ๆ ละ 15,000 บาท

/ 30,000 GR 60

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.6.7 โครงการส่งเสริมสุขนิสัยของนักศึกษากายภาพบ าบัดในหอ้งปฏบิัติการ / ต.ค.55-ก.ย.56 8,000 AC

/PT

61

มาตรการที ่6 สง่เสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใชช้วีติและทักษะในการใชภ้าษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศทีด่ี
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ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป 2.2.6.8 โครงการจติอาสาเพือ่ผู้ป่วยกายภาพบ าบัด (บริการวิชาการ บูรณาการด้านการเรียนการสอน) / ต.ค.55-ก.ย.56 5,000 PT 167

ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคคลทัว่ไป 2.2.7.1 โครงการสนับสนุนการจดัท าต าราทีผ่่านการรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ / 10,000 AC 62

2.2.8.1

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% 2.3.1.1 การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ / AC 63

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% 2.3.1.2 การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย ์(โครงการพิเศษ) / AC 64

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% 2.3.1.3 การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบ าบัด / AC 65

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% 2.3.1.4 การผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย ์พยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ เทคนิคการแพทย์

 กายภาพบ าบัด ชีวเวชศาสตร์

/ GR 66

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% 2.3.1.2 การผลิตปรัชญาดุษฎบีัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย ์เทคนิคการแพทย ์วิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวของมนุษย ์ชีวเวชศาสตร์

/ GR 67

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% 2.3.1.3 การผลิตปรัชญาดุษฏบีัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เทคนิคการแพทย์ / GR 68

2.3.2.1

2.3.3.1

จ านวนทุน 2.4.1.1 โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศในภมูภิาคอาเซียนและอนุภมูภิาคลุ่มแมน่้ า

โขง กรณีทุนแบบ Matching Fund) คณะฯสนับสนุนค่าทีพ่ักและค่าใช้จา่ยส่วนตัว (เหมาจา่ย)

จ านวน 96,000บาท/ภาคการศึกษา   โท   เป็นเงิน = 192,000      เอก  เป็นเงิน =  192,000

P 384,000 GR 69

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 2.4.2.1 โครงการพบปะสังสรรค์กบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่รับฟังขอ้เสนอแนะทุกภาคการศึกษา (2 คร้ัง) P 20,000 GR 70

จ านวนผู้จบตามเวลาของหลักสูตร 2.4.2.2 โครงการเงินรางวัลส าหรับอาจารยแ์ละบัณฑิตศึกษาทีจ่บกอ่น หรือจบตามเวลาของหลักสูตร (เฉพาะ

หลักสูตรทีท่ าวิทยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ์)

P 70,000 GR 71

มาตรการที ่7 มีศูนยจ์ าหน่ายหนังสอื และมีหนังสอืหลากหลายภาษาเพ่ิมขึน้

มาตรการที ่8 สร้างบรรยากาศความเป็นวชิาการภายในมหาวทิยาลยั

กลยทุธ์ที ่2.3 การผลติบัณฑิต

มาตรการที ่2  มีระบบและกลไกการรับเขา้นักศึกษาทีห่ลากหลายและเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้มาศึกษาตอ่ทัง้ใน

ระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

มาตรการที ่3 มีระบบการรับเขา้นักศึกษาทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้พิการทีม่ีศักยภาพสงูเขา้มาศึกษาตอ่ใน

มหาวทิยาลยั

กลยทุธ์ที ่2.4 การพัฒนาคณาจารย์

มาตรการที ่1 มีแผนการพัฒนาคณาจารยใ์ห้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและจติวญิญาณของความเป็นครู

มาตรการที ่2 สง่เสริมความก้าวหน้าทางวชิาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยท์ัง้ดา้นการสอนและดา้นการวจิยั
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 ดา้นการพัฒนานักศึกษา

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.1 โครงการมอบเส้ือกาวน์ใหน้้อง รับปี 2 เขา้คณะ /  21 ตค.55 10,000 ST 72

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.2 โครงการสัมมนาวิชาชีพกายภาพบ าบัดและเทคนิคการแพทย ์(เชิญศิษยเ์กา่มาใหค้วามรู้)   1-2 ธค.55 45,000 ST 73

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.3 โครงการสู่ขวัญส่งพี ่Bye nior  15 ธค.55 0 ST 74

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.4 โครงการกฬีาศูนยว์ิทยาศาสตร์สุขภาพ  มค.56 5,000 ST 75

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.5 โครงการเตรียมผู้น าพาน้องร้องเพลงคณะ /  พค.56 15,000 ST 76

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.6 โครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  พค.56 15,000 ST 77

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที ่1  พค.56 16,000 ST 78

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ  พค.56 18,000 ST 79

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.9 โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหมเ่ชื่อมสายใยน้องพี ่: รับน้องลอดซุ้ม  พค.56 2,000 ST 80

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.10 โครงการต้อนรับน้องใหมสู่่บ้านสีน้ าเงิน (pre-cheer)  พค.56 5,000 ST 81

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.11 โครงการพาน้องร้องเพลงประจ าคณะ  มยิ.56 45,000 ST 82

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.12 โครงการเปิดบ้านสีน้ าเงิน  กค.56 7,000 ST 83

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.13 กจิกรรมวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์  กค.56 5,000 ST 84
ร้อยละของนักศึกษาตระหนักถงึบทบาทตนเองกบั

ชุมชน ความพึงพอใจกบักจิกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา

3.1.1.14 รายวิชาเทคนิคการแพทยช์ุมชน / ม.ิย. - ก.ย. 56 5,000 AC 85

ร้อยละของนักศึกษาตระหนักถงึความส าคัญและการ

ปฏบิัติตนกบัการฝึกปฏบิัติงานกบัผู้ร่วมวิชาชีพ

3.1.1.15 โครงการส่ือสารความรู้และอบรมจริยธรรมการฝึกปฏบิัติงานโรงพยาบาลส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  (ในรายวิชาฝึกงาน)  ผศ.ล่ิมทอง

/ กพ. 56 AC 86

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.1.16 โครงการเรารัก PT มข. (จดัเทอมละ 1 คร้ัง) : PT Idol / ตค55 -กย56 20,000 PT 87

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.2.1 ชุมนุมวิชาชีพ (2 สาขา)  ธค.55/มค.56 20,000 ST 88

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.2.2 โครงการค่ายเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบัดสู่ชุมชน  12-13 มค.56 30,000 ST 89

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.2.3 ขอนแกน่มาราธอน  27 มค.56 6,000 ST 90

มาตรการที ่3 สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมดา้นการพัฒนาศักยภาพตนเอง

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.1 เปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่สู่ความเป็นสากล /  16-20 ตค.55 12,500 ST 91

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแกน่เป็นสถาบันทีมุ่ง่เน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท์ีม่คุีณค่าต่อสังคม มคุีณภาพชีวิตทีดี่ มคีวามรู้และประสบการณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดีและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถด ารงชีพอยูใ่นสังคมโล

กได้อยา่งมคุีณภาพ และคุณธรรม

กลยทุธ์ที ่3.1 สนับสนุนการท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูร กิจกรรมสง่เสริมการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมสง่เสริมดา้นจริยธรรม 

และคุณธรรม
มาตรการที ่1 สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมดา้นการสร้างเสริมจติส านึกและความภาคภมูิในความเป็นมหาวทิยาลยัขอนแก่น

มาตรการที ่2  สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมดา้นการสร้างเสริมจติสาธารณะ การธ ารงไวซ่ึ้งสถาบันชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย ์และประชาคมโลก
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ (นักศึกษาพบฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

และนักศึกษาพบอาจารยท์ีป่รึกษา ) (พย. # 1) (ธค. # 1)

 พย.55-มยิ.56 70,000 ST 92

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.3 โครงการเชิดชูคนดีเลือดสีน้ าเงิน  พย.55 2,000 ST 93

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.4 โครงการซุ้มถา่ยภาพและป้ายแสดงความยนิดีกบับัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์  25 ธค.55 15,000 ST 94

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.5 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษาชั้นปีที ่4 ภาคปกติ  กพ.56 25,000 ST 95

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.6 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษาชั้นปีที ่4 ภาคพิเศษ  กพ.56 15,000 ST 96

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.7 ชุมนุมถา่ยภาพ  มคี.5-เมย.56 5,000 ST 97

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.8 ชุมนุมดนตรี  มคี.5-เมย.56 10,000 ST 98

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.9 ชุมนุมภาษา  พย.55-เมย.56 20,000 ST 99

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.10 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 5,000 ST 100

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.3.11 โครงการรายงานตัวน้องใหม่  มยิ.56 15,000 ST 101
ระบบกลไกสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจยัระดับ

ปริญญาตรี

3.1.3.12 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี  (เร่ืองละไมเ่กนิ 5,000 บาท) / พ.ย. 55- พ.ค. 56 30,000 AC 102

มาตรการที ่4 สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมดา้นศิลปะ และวฒันธรรมไทย และภมูิปัญญาท้องถ่ิน

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.4.1 โครงการผูกสัมพันธ์น้องพีบ่ายศรีสู่ขวัญสานฝันสีน้ าเงิน  กค.56 60,000 ST 103

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.4.2 ชุมนุมศิลปวัฒนธรรม  พย.56 10,000 ST 104

มาตรการที ่5 สง่เสริมให้นักศึกษามีสขุภาพอนามัยทีด่ ีปลอดจากสิง่เสพตดิและอบายมุข

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.5.1 โครงการกฬีาระหว่างคณะ  17-21 พย.55 5,000 ST 105

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.5.2 โครงการกฬีาน้องใหม่  กค.55 5,000 ST 106

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, ร้อย

ละนกัศึกษาตระหนกัในพิษภย้ของยาเสพติด ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 80

3.1.5.3 รายวิชาชีวิตและสารเสพติด / เม.ย.-พ.ค. 56 5,000 AC 107

มาตรการที ่1 จดัให้มีหอพักนักศึกษาทีเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการ

3.2.1.1

มาตรการที ่2 ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สนามกีฬา และสวนหยอ่ม

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.2.2.1 โครงการเสริมภมูทิัศน์รองรับอาเซียน *  พย.55 4,000 ST 108

3.2.2.2

กลยทุธ์ที ่3.2 มีหอพักทีน่่าอยู ่และสถานทีท่ ากิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยา่งเพียงพอ
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.3.1.1 - โครงการสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษากบั

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์(กพ.56 …...# 1)  ST

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

 กพ.56 (1) 40,000 ST 109

3.3.1.2

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 ดา้นการวจิยั

4.1.1.1

มแีผนการปรับปรุงกองทุนวิจยั คณะเทคนิคการแพทย์ 4.1.2.1 แผนการปรับปรุงกองทุนวิจยั คณะเทคนิคการแพทย์ P RE 110

มแีผนบริหารความเส่ียงด้านการวิจยั/บัณฑิต/วิเทศ 4.1.2.2 แผนบริหารความเส่ียงด้านการวิจยั/บัณฑิต/วิเทศ P 30,000 RE 111

มแีผนการทบทวนทิศทางวิจยัของคณะ 4.1.2.3 แผนการทบทวนทิศทางวิจยัของคณะ P RE 112

4.2.1.1

4.2.2.1

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 4.2.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมต้นฉบับเพือ่การตีพิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ในและต่างประเทศ (4 

คร้ัง)

P 80,000 RE 113

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 4.2.4.1 โครงการ Publication Clinic P 10,000 RE 114

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 4.2.4.2 โครงการค่ายเพือ่การเรียนรู้และพัฒนาการเขยีนบทความวิจยัสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติใหก้บั

นักวิจยัคณะเทคนิคการแพทย ์ (AMS Publication CAMP)

P 150,000 RE 115

4.2.5.1

กลยทุธ์ที ่3.3 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาทีด่ ี

มาตรการที ่1 การปรับปรุงระบบบริหารจดัการการพัฒนานักศึกษา

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแกน่เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการน าเอาหลักการของการวิจยัไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพือ่น ามหาวิทยาลัยขอนแกน่ไปสู่ “มหาวิทยาลัยทีใ่ช้การวิจยัเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based 

กลยทุธ์ที ่4.1 การพัฒนาระบบบริหารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัให้มีความพร้อมทีจ่ะก้าวไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั

วจิยัชัน้น าของภมูิภาค

มาตรการที ่1 การก าหนดนโยบาย ทิศทาง และการก าหนดค่านิยมหลกัดา้นการวจิยัของมหาวทิยาลยั

มาตรการที ่2 ปรับปรุงโครงสร้างส านักบริหารงานวจิยัให้มีความพร้อมในการสนับสนุนงานวจิยัอยา่งมีประสทิธิภาพ

กลยทุธ์ที ่4.2 การสร้างบรรยากาศการวจิยัทีเ่อ้ือตอ่นักวจิยัให้สามารถผลติผลงานทีม่ีคุณภาพ

มาตรการที ่1 ปรับปรุงระบบบริหารจดัการงานวจิยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น

มาตรการที ่2 โครงการจดัตัง้ศูนยเ์ครื่องมือวทิยาศาสตร์กลาง และห้องปฏบิัตกิารวจิยั

มาตรการที ่3 จดัตัง้ส านักงานนวตักรรมเพ่ือการวจิยั (Research Innovation Office)

มาตรการที ่4 การจดัตัง้หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาบทความทางวชิาการ (Publication Clinic)

มาตรการที ่5 ปรับปรุงด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษยแ์ละศูนยส์ตัวท์ดลองให้ได้

มาตรฐานสากล

มาตรการที ่6 พัฒนาระบบนักวจิยัหลงัปริญญาเอก (Post Doctoral Program)
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4.2.6.1

4.2.7.1

จ านวนอาจารยท์ีเ่ขา้ร่วมโครงการ 4.3.1.1 โครงการบ่มเพาะอาจารยว์ิจยั (เงินรายได้) P 480000 RE 116

จ านวนทุน 4.3.1.2 ทุนวิจยัอาจารยบ์่มเพาะ (กองทุนวิจยั) P 200,000 RE 117

4.3.2.1

จ านวนอาจารยท์ีเ่ขา้ร่วมโครงการ 4.3.3.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักวิจยัใหม ่(กองทุนวิจยั) P 200,000 RE 118

จ านวนอาจารยท์ีเ่ขา้ร่วมโครงการ 4.3.3.2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจยัด้านการเรียนการสอน  (กองทุนวิจยั) P 100,000 RE 119

จ านวนนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 4.3.3.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ (กองทุนวิจยั) P 200,000 RE 120

จ านวนโครงการวิจยั 4.3.3.4 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจยัจากงานประจ า(กองทุนวิจยั) P 100,000 RE 121

จ านวนโครงการวิจยัทีแ่ล้วเสร็จ 4.3.4.1 โครงการติดตาม ประเมนิ และสนับสนุนใหเ้กดิผลส าเร็จโครงการวิจยัทีไ่ด้รับทุนจากคณะและมหาวิทยาลัย P RE 122

4.4.1.1

4.4.2.1

4.4.3.1

จ านวนกลุ่มวิจยัและเครือขา่ย 4.5.1.1 สนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจยัและเครือขา่ย  (กองทุนวิจยั) P 200,000 RE 123

4.6.1.1

มาตรการที ่7 พัฒนาวารสารวจิยัของมหาวทิยาลยัให้ไดม้าตรฐานในระดบัสากล

กลยทุธ์ที ่4.3 การพัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั

มาตรการที ่1 พัฒนาบุคลากรทุกภาคสว่นให้มีความเขา้ใจในการพัฒนางานประจ าโดยใชง้านวจิยัเป็นฐาน

มาตรการที ่2 สง่เสริมการวจิยัสถาบัน (Institutional Research) เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร

มาตรการที ่3 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพดา้นการวจิยัอยา่งตอ่เน่ือง

มาตรการที ่4 การสร้างแรงจงูใจ การเชดิชเูกียรตนัิกวจิยัทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กับมหาวทิยาลยั

กลยทุธ์ที ่4.4 การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัเพ่ือการพัฒนาประเทศและภมูิภาคอยา่งยัง่ยนื

มาตรการที ่1 การใชป้ระโยชน์ในเชงิวชิาการ

มาตรการที ่2 การใชป้ระโยชน์ในเชงิพานิชยแ์ละการพัฒนาอุตสาหกรรม

มาตรการที ่3 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือน าผลงานวจิยัไปสูก่ารพัฒนาประเทศและภมูิภาค

กลยทุธ์ที ่4.5 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือดา้นการวจิยักับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาคธุรกิจ และชมุชน เพ่ือ

น าผลการวจิยัไปสร้างมูลค่าเพ่ิมไดอ้ยา่งยัง่ยนื

มาตรการที ่1 การสร้างเครือขา่ยงานวจิยัทัง้ผู้สนับสนุนทุนวจิยัและผู้น าเอาผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

กลยทุธ์ที ่4.6 การขบัเคลือ่นโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ

มาตรการที ่1 การพัฒนาระบบบริหารจดัการโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ
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4.6.2.1

จ านวนเงินรางวัล 4.6.3.1 โครงการเงินรางวัลส าหรับผู้ทีตี่พิมพ์ในวารสารทีม่คุีณภาพสูง impact ต้ังแต่ 5 ขึน้ไป สมทบทีไ่ด้จาก

มหาวิทยาลัย (กองทุนวิจยั)

P 30,000 RE 124

ระดับความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 4.6.3.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการถา่ยทอดองค์ความรู้จากการวิจยัทีเ่ชื่อมโยงกบัการสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย

P 10,000 RE 125

จ านวนผลงานวิจยัทีไ่ปน าเสนอ 4.6.3.3 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจยัของคณาจารย ์ในการประชุมวิชาการต่างประเทศ (กองทุนวิจยั) P 200,000 RE 126

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5  ดา้นบริการวชิาการ

5.1.1.1

5.1.2.1

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 5.1.3.1 การบรรยายเชิงวิชาการเกีย่วกบัการตรวจวิเคราะหแ์ละรายงานผลฮีโมลโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวาน P พ.ย.55 - ธ.ค. 55 Chem 127

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 5.1.3.2 การบรรยายเชิงวิชาการเกีย่วกบักลุ่มอาการทางเมแทบอลิก: สถานการณ์ปัจจบุัน P ต.ค.55 – เม.ย.56 Chem 128

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 5.1.3.3 โครงการอบรมวิชาการเร่ือง Glycoprotein staining with fluorescent dye and Western blot 

analysis

P ธ.ค.-55 2,000 micro 129

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 5.1.3.4 การประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง An effective cloning and DNA analysis P 13-14 พ.ย.55 10,000 Imm 130

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 5.1.3.5 โครงการบริการวิชาการงานกฬีามาราธอนแหง่ชาติ "ขอนแกน่มาราธอน" P ม.ค.-56 15,000 PT 131

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 5.1.3.6 โครงการวิทยผุ่านส่ือ P พ.ย.55-ก.ย.56 15,000 PT 132

มาตรการที ่2 การขบัเคลือ่นโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตใิห้สอดคลอ้งกับแนวทางการจดัสรรงบประมาณตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและงบประมาณเงินรายไดม้หาวทิยาลยั

มาตรการที ่3 พัฒนาระบบบริหารจดัการเพ่ือสนับสนุนและขบัเคลือ่นโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแกน่เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษยแ์ละพัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื เป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการทางวิชาการ โดยเป็นทีพ่ึง่ของสังคม และประเทศในภมูภิาค บนพืน้ฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง อนัจะน าไปสู่การชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื

กลยทุธ์ที ่5.1 พัฒนามหาวทิยาลยัให้เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

และในกลุม่อนุภมูิภาคลุม่น้ าโขง

มาตรการที ่1 มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาสงัคมทีส่ าคัญของ

ประเทศและอนุภมูิภาคลุม่น้ าโขง

มาตรการที ่2 พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ และเอกชน ภายใตโ้ครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

มาตรการที ่3 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือดา้นบริการวชิาการเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลย ีสูช่มุชน สงัคม 

ประเทศชาต ิอนุภมูิภาคลุม่น้ าโขงและนานาชาติ

มาตรการที ่4 บูรณาการการให้บริการวชิาการจากหน่วยงานตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัให้มีเอกภาพเพ่ือเผยแพร่สูช่มุชน
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จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม KM 5.1.4.1 KM บริการวิชาการแบบบูรณาการ P  ตลอดปี 5,000 PL/

ST
133

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 5.1.4.2 กายภาพบ าบัด มข. เพือ่ชุมชน 

(บูรณาการการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน รายวิชา 471 404 กายภาพบ าบัดชุมชน และ 471 

405 ปฏบิัติการกายภาพบ าบัดชุมชน)

P พ.ย.55-ม.ค.56 11,520 PT 134

5.1.4.4 โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ชมุชนตน้แบบ) AD 163

- ส่งเสริมจติอาสาเพือ่สุขภาพทางกายภาพบ าบัดเบือ้งต้นแบบองค์รวมในชุมชน (ผศ.พิศมยั) P งบบริการ

วชิาการ

100,000

- การลดปัจจยัเส่ียงต่อการเกดิโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดและหวัใจ  (รศ.นงนุช) P งบบริการ

วชิาการ

100,000

- การกระตุ้นเพือ่กอ่ใหเ้กดิการกอ่ต้ังชมรมการดูแลอาการปวดหลังแบบบูรณาการ  (รศ.รุ้งทิพย)์ P งบบริการ

วชิาการ

80,000

- การตรวจการท างานของเอนไซน์อะเซทิลคอลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร  (ผศ.จรีุรัตน)์ P งบบริการ

วชิาการ

80,000

- การส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียงบนฐานของสุขภาวะองค์รวม  (รศ.อรวรรณ) P งบบริการ

วชิาการ

80,000

5.1.5.1

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่6  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทีด่ี

6.1.1.1

6.1.2.1 กจิกรรม/โครงการทีท่ านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอืน่ๆ P ม.ีค.-ก.ย.56 30,000 AD 136

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม - งานประเพณีสงกรานต์ P เม.ย.-56 50,000

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม - งานปีใหม่ P ธ.ค.-55 170,000

เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจยั และประยกุต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่รักษาคุณค่าและเพิม่มลูค่าในระดับชาติและอนุภมูภิาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภมูภิาคลุ่มน้ าโขงไปสู่กระบวนการการเรียนการ

กลยทุธ์ที ่6.1 เป็นศูนยก์ลางดา้นการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมอีสานและภมูิปัญญาท้องถ่ิน

มาตรการที ่1 สง่เสริมกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและอนุภมูิภาคลุม่น้ าโขง

มาตรการที ่5 มีระบบการประชาสมัพันธ์การให้บริการวชิาการอยา่งทัว่ถึง และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของชมุชนสงัคม

ทุกระดบั

มาตรการที ่2 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและอนุภมูิภาคลุม่น้ าโขงอยา่งยัง่ยนื ผ่าน

กระบวนการบูรณาการดา้นการเรียนการสอน
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ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม - วันสถาปนาคณะ P ก.ค.-56 60,000

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 6.1.3.1 โครงการลอยกระทงคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2555 *P  28 พย.55 40,000 ST 137

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 6.1.3.2 โครงการวนัไหวค้รู คณะเทคนิคการแพทย์  มิย.56 10,000 ST 138

6.1.4.1

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่7 ดา้นพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

สรุปผล Good Practice ของหน่วยงานใน มข. และ

แนวทางปรับปรุงของคณะ

7.1.1.1 ศึกษา/ดูงานหน่วยงานทีม่คุีณภาพเพือ่เป็นตัวอยา่งในการพัฒนางานและคุณภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน (ใน มข. คณะสาธา , คณะวิศวฯ)

P พ.ค.-56 2,000 PL/AD 141

MOU และขอ้มลูตัวชี้วัดในการแลกเปล่ียน 7.1.1.2 โครงการความร่วมมอืและศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนขอ้มลูคู่เทียบ ส าหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทย ์

และกายภาพบ าบัด กบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ม.นเรศวร-ม.แมฟ่้าหลวง

P ธ.ค. 55- ม.ค. 56 150,000 PL 142

จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม KM 7.1.1.3 จดัท าระบบ KM อยา่งเป็นระบบ PL 143

    '- AMS Share&Learning 2013 P ม.ิย.-ก.ค. 50,000

    '- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ความรู้ทางกายภาพบ าบัด (KM) P

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 7.1.1.4 โครงการใหค้วามรู้ทางด้าน PDCA กบันายกสโมสรนักศึกษา คณะฯ P พ.ย.-เม.ย. 1,000 PL/ST 144

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 7.1.1.5 ถา่ยทอดความรู้ด้านเอกลักษณ์ / อตัลักษณ์ แก ่นศ. และบุคลากร ร่วมกบัฝ่ายพัฒนา นศ. (อ.ทีป่รึกษา

พบนศ.)

P เม.ย.-พ.ค. 56 3,000 PL/ST 145

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 7.1.1.6 โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกบัการเรียนการสอนอยา่งครบ loop

 (แยกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5,000 บาท)

P ตลอดปี 20,000 PL 146

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 7.1.2.1 การพัฒนาหมอองค์กร "ด้านประกนัคุณภาพ" P ตลอดปี 30,000 PL 147

รายงานประเมนิตนเอง 7.1.2.2 เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมนิคุณภาพ ประจ าปี (IQA+EdPEx) P ม.ีค.-ก.ค. 40,000 PL 148

รายงานประเมนิตนเอง ระดับกลุ่มวิชา 7.1.2.3 เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมนิคุณภาพ ประจ าปี (กลุ่มวิชา/สายวิชา) P ม.ีค.-ม.ิย. 10,000 PL 149

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 7.1.2.4 ทบทวนผลการประเมนิ และจดัท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี (น าผลจาก Feedback Report ) P ส.ค.-ก.ย. 50,000 PL 150

ระดับความพึงพอใจ 7.1.2.5 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ศิษยเ์กา่/นักศึกษา/บุคลากร P ธ.ค.,เม.ย. 10,000 PL/

AC/

AD

151

มาตรการที ่4 พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือกับผู้เชีย่วชาญดา้นศิลปวฒันธรรม

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแกน่เป็นสถาบันทีส่นับสนุนและส่งเสริมใหก้ารประกนัคุณภาพเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบขององค์กร เพือ่พัฒนาไปสู่องค์กรแหง่คุณภาพทีไ่ด้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล  มสีมรรถนะ 

กลยทุธ์ที ่7.1 สร้างวฒันธรรมขององค์กรเชงิคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

มาตรการที ่1 สร้างวฒันธรรมองค์กรดา้นการประกันคุณภาพของประชาคมทุกระดบั

มาตรการที ่2 บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏบิัตงิานไปสูก่ารพัฒนางานประจ า

มาตรการที ่3 สร้างค่านิยมและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย
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ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ กลยทุธ์/ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่8 ดา้นศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ทีด่ี

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 8.1.1.1 โครงการกฬีาสัมพันธ์น้องพีเ่ลือดสีน้ าเงิน AMS ฟุตซอล  ธค.55 5,000 ST 152

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 8.1.2.1 โครงการฟุตบอลประเพณีศิษยเ์กา่-ศิษยป์ัจจบุันเลือดสีน้ าเงิน  4 พย.55 5,000 ST 153

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 8.1.2.2 โครงการเครือขา่ยศิษยเ์กา่  (Facebook) 5,000 ST 154

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 8.1.2.3 โครงการเตรียมพร้อมต้อนรับบัณฑิต  8 ธค.55 5,000 ST 155

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 8.1.2.4 โครงการนัดพบบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ 24 ธค.55 45,000 ST 156

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่9 ดา้นชมุชนสมัพันธ์

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 9.1.1.1 โครงการความร่วมมอืบูรณาการเพือ่ชุมชน (MOU) 5,000 ST 157

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 9.1.2.1 โครงการสานสัมพันธ์ไมตรีจากพีเ่พือ่น้อง  กค-สค.56 15,000 ST 158

9.1.3.1

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 9.1.4.1 โครงการกายภาพบ าบัดสัมพันธ์ คร้ังที ่22 (ม.เชียงใหม่)  27-28 ตค.55 40,000 ST 159

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 9.1.4.2 โครงการกฬีาเทคนิค-เภสัชสัมพันธ์  มค.55 5,000 ST 160

ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 9.1.4.3 โครงการเทคนิคการแพทยแ์ละสหเวชศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่  สค.56 60,000 ST 161

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่10 การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวทิยาลยัให้เกิดประโยชน์สงูสดุและพ่ึงตนเองได้

10.1.1.1

10.1.2.1

ระดับความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 10.1.3.1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพือ่การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา P 10,000 RE 162

มาตรการที ่2 การจดัหารายไดจ้ากการด าเนินงานดา้นการจดัการเรียนการสอน

มาตรการที ่3 การจดัหารายไดจ้ากการด าเนินการดา้นการวจิยัและให้ค าปรึกษาทางวชิาการ

กลยทุธ์ที ่9.1 ชมุชนสมัพันธ์ทีด่ี

มาตรการที ่1 การท า University Social Responsibility (USR)

มาตรการที ่2 เปิดพ้ืนทีภ่ายในมหาวทิยาลยัเพ่ือแบ่งปัน สงเคราะห์ เก้ือกูลให้ภาคสว่นตา่ง ๆ ใชป้ระโยชน์

มาตรการที ่2 สร้างแรงจงูใจ สร้างความสมัพันธ์ทีด่กัีบศิษยเ์ก่า และการระดมทุนจากศิษยเ์ก่าเพ่ือสนับสนุนกิจการของ

มหาวทิยาลยั

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะทีเ่ป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า     ทีใ่หก้ารสนับสนุนกจิกรรม และมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ป็นแบบอยา่งทีดี่

เป้าประสงค์ : สนับสนุนและส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กา่ร่วมสร้างความเขม้แขง็และขบัเคล่ือนใหม้หาวิทยาลัย  ขอนแกน่กา้วไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าของเอเซีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ใหเ้ป็นบัณฑิตทีม่คีวามพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา

กลยทุธ์ที ่8.1 การพัฒนาความสมัพันธ์กับศิษยเ์ก่าทีด่ี

มาตรการที ่1 ให้ความส าคัญกับงานดา้นศิษยเ์ก่าอยา่งจริงจงั โดยใชก้ระบวนการและชอ่งทางทีห่ลากหลายในการสร้าง

ความร่วมมือกับศิษยเ์ก่าในรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือระดมศักยภาพของศิษยเ์ก่าให้มาสนับสนุนการด าเนินกิจการตา่งๆ ของ

มหาวทิยาลยั

มาตรการที ่3 สร้างชอ่งทางการรับรู้ ความเขา้ใจ และมีสว่นร่วมในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัทีเ่กิดผลกระทบทัง้เชงิ

บวกและเชงิลบกับชมุชน

มาตรการที ่4 การพัฒนาความเขม้แขง็เครือขา่ยสถาบันอุดมศึกษาทีด่ ี(Healthy University Network)

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแกน่มกีารบริหารจดัการทรัพยากร และทรัพยสิ์นได้อยา่งมปีระสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึง่พางบประมาณแผ่นดินและมคีวามมัน่คงทางด้านงบประมาณมากขึน้จากการจดัหารายได้เป็นของตนเอง

กลยทุธ์ที ่10.1 การบริหารจดัการทรัพยากรของมหาวทิยาลยัเพ่ือพัฒนามหาวทิยาลยัอยา่งยัง่ยนื

มาตรการที ่1 การจดัหารายไดจ้ากการด าเนินงานทีม่ีประสทิธิภาพ
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รหัสโครงการ

10.1.4.1

10.1.5.1

10.1.6.1

9,525,020

มาตรการที ่4 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิและคุณค่าของมหาวทิยาลยั

มาตรการที ่5 การรายไดจ้ากการระดมทุนจากศิษยเ์ก่าและองค์กรภายนอก

มาตรการที ่6 พัฒนาให้มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นมหาวทิยาลยัทีส่ามารถสร้างรายไดจ้ากการน างานวจิยั นวตักรรมสูเ่ชงิ

พาณิชย ์(Entrepreneurial University)
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งบด าเนินการ งบลงทุน รวม งบด าเนินการ งบลงทุน รวม งบด าเนินการ งบลงทุน รวม

1 ระบบบริหารจดัการที่ดี 2,047,000 2,047,000 2,047,000 2,047,000

2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 3,881,000 3,881,000 3,836,000 3,836,000

3 ด้านการพัฒนานักศึกษา 622,500 622,500 622,500 622,500

4 ด้านการวิจยั 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000

5 ด้านบริการวิชาการ #REF! #REF! 121,530 121,530

6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 360,000 360,000 380,000 380,000

7 ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกนั

คุณภาพ

366,000 366,000 366,000 366,000

8 ด้านศิษยเ์กา่สัมพันธ์ที่ดี 65,000 65,000 65,000 65,000

9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ 125,000 125,000 125,000 125,000

10 การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์น 

และทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เกดิประโยชน์สูงสุดและ

พึ่งตนเองได้

10,000 10,000 10,000 10,000

รวมทั้งสิน้
งบประมาณ ที่ได้รบัจัดสรร (ล้านบาท) ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จ าแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์ และประเภทงบรายจา่ย

เงินแผ่นดิน เงินรายได้
ประเด็นยทุธศาสตร ์
คณะ / หน่วยงาน

op9 - หน้า  35



3. ภาคผนวก



1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

(  4  กลยุทธ ์  21  โครงการ/กิจกรรม)

2 การผลิตบณัฑิตที่ดี 2 การผลิตบณัฑิตที่ดี

(  4  กลยุทธ ์  50  โครงการ/กิจกรรม)

3 ด้านการพฒันานักศึกษา 3 ด้านการพฒันานักศึกษา

(  3  กลยุทธ ์  38  โครงการ/กิจกรรม)

4 ด้านการวจิัย 4 ด้านการวจิัย

(  5  กลยุทธ ์  17  โครงการ/กิจกรรม)

5 ด้านบริการวชิาการ 5 ด้านบริการวชิาการ

(  1  กลยุทธ ์  9  โครงการ/กิจกรรม)

6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ดี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ดี

(  1  กลยุทธ ์  5  โครงการ/กิจกรรม)

7 ด้านพฒันาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 7 ด้านพฒันาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

(  1  กลยุทธ ์  11 โครงการ/กิจกรรม)

8 ด้านศิษย์เก่าสัมพนัธท์ี่ดี 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพนัธท์ี่ดี

(  1  กลยุทธ ์  5 โครงการ/กิจกรรม)

9 ด้านชุมชนสัมพนัธ์ 9 ด้านชุมชนสัมพนัธ์

(  1  กลยุทธ ์  5  โครงการ/กิจกรรม)

10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปญัญา เพื่อพฒันา

มหาวทิยาลัยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปญัญา เพื่อพฒันา

มหาวทิยาลัยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

( 13 กลยุทธ ์ 57 โครงการ/กิจกรรม) (  1  กลยุทธ ์  1  โครงการ/กิจกรรม)

ความเชือ่มโยงกับแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ / หน่วยงาน
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จุดเด่น

( Strengths )

โอกาสพัฒนา

( Opportunities )

สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปขี้างหน้า

1) บณัฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และตรงตามความต้องการของประเทศ

1. ท างานตามนโยบายของประเทศ 1. ขาดทกัษะในการส่ือสาร การน าเสนอตนเอง 1. ผู้ใช้บณัฑิตมีความต้องการบณัฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มข.

2. บณัฑิตไม่ตกงาน 2. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 2. สอบผ่านใบประกอบวชิาชีพ 100 %

3. เปน็วชิาชีพที่ขาดแคลน หางานง่าย 3. ควรส่งเสริมใหม้ีการท าวจิัย 3. นักศึกษาได้รับรางวลัในระดับนานาชาติ

4. มีความรู้ความสามารถในการปฏบิติังานและมีความสามารถ

ทางวชิาการ

4. ส่งเสริมความรู้ด้านภาษา 4. นักศึกษามีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบสูง

5. มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคาราวะ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รักใคร่

สามัคคี มีจิตสาธารณะ รักสถาบนั

5. ส่งเสริมใหบ้คุลากรสายสนับสนุนและศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรม

ต่างๆนอกเหนือจากการเรียนการสอนด้วย

5. นักศึกษามีความต้ังใจในการเรียนมากขึ้น

6. ขยันหมั่นเพยีร ศึกษาหาความรู้ 6. อาจารย์ที่พอมีเวลา ควรมีการลงมาคลุกคลีหรือดูแลกิจกรรม

ร่วมกับนักศึกษา จะท าใหน้ักศึกษา/บณัฑิตรู้สึกวา่ได้รับการเอา

ใจใส่ ท าใหน้ักศึกษามีความภมูิใจ ความรัก มีแรงผลักดันให้

ตัวเองต้ังใจจะเปน็บณัฑิตที่ดีต่อไป

6. ส่งเสริมภาษาอังกฤษ

7. คณาจารย์มีความสัมพนัธอ์ันดี เอาใจใส่นักศึกษาเปน็อย่างดี 7. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหม้ากขึ้น 7. อยากเหน็บณัฑิตที่จบออกมาสามารถปฏบิติังานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

8. นักศึกษามีความมุ่งมั่น ความอดทน 8. สร้างบทบาทในการเปน็ที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพ 8. ทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างบณัฑิต

9. หลักสูตรมีรายวชิาที่ส่งเสริมใหน้ักศึกษามีโอกาสฝึก

ประสบการณ์ในการท างานค่อนข้างมาก

9. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มากขึ้น 9. อยากใหป้ลูกฝังค่านิยมในการใหค้วามเคารพนับถือหรือมีสัมมา

คารวะต่อบคุลากรสายสนับสนุน ผู้ที่ใหบ้ริการด้านต่างๆทกุคน

10. ได้บณัฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านหอ้งปฏบิติัการเปน็ที่

ต้องการของตลาด

10. มีความสามารถในการประมวลความรู้ 10. บณัฑิตจากคณะฯสามารถพดูภาษาอังกฤษได้อย่างดี เพื่อเข้าสู่

ความเปน็สากล

11. ต่อยอดผลงานทางด้านวชิาการ 11. บณัฑิตมีความมั่นใจในตัวเอง มีบคุลิกภาพที่ดี มีความเปน็ผู้น า

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ศักยภาพ  คณะเทคนิคการแพทย์
( SWOT  Analysis )
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จุดเด่น

( Strengths )

โอกาสพัฒนา

( Opportunities )

สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปขี้างหน้า

2) แหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทีต่อบสนองตอ่การเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขนัของประเทศ
1. อยู่ในแหล่งชุมชน 1. ชุมชนผู้สูงอายุ 1. เปน็ศูนย์วจิัยและแหล่งอ้างอิง

2. มีปญัหาเฉพาะ 2. มหาวทิยาลัยวจิัยแหง่ชาติ 2. ศูนย์บริการครบวงจร(องค์รวม)

3. มีนักวจิัยที่มีศักยภาพ 3. ความร่วมมือระหวา่งภายในและภายนอกคณะ 3. มีนักวจิัยและงานวจิัยที่ได้รับรางวลั

4. มีหลักสูตรบณัฑิตศึกษารองรับ 4. เครือข่าย 4. เปน็แหล่งใหบ้ริการงานวจิัยแก่สังคม(เอกชนและรัฐบาล)

5. มีการบริการวชิาการทางด้านชุมชน 5. ขยายสัดส่วนผู้ท าวจิัย 5. มีผลงานวจิัย 1 ใน 80 ของเอเชีย

6. research based for education 6. บคุลากรมีโอกาสขอทนุวจิัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก 6. ผู้ต้องการเข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบดัและตรวจสุขภาพ

ต้องนึกถึงสถานบริการฯเปน็ที่แรก

7. มีสถานบริการฯ ไวส้ าหรับนักศึกษาฝึกงาน 7. บคุลากรสามารถท างานวจิัยได้หลากหลาย 7. มีสถานที่ที่ทนัสมัย ทั้งอุปกรณ์และการบริการที่สะดวก เพื่อ

อ านวยความสะดวกต่อผู้มารับบริการ

8. มีบคุลากรที่มีความสามารถท าวจิัยและผลิตผลงานและ

สามารถใช้ประโยชน์ได้

8. หากมีการจัดระบบใหน้ักกายภาพบ าบดัประจ า นักเทคนิค

การแพทย์ประจ าช่วยคุมฝึกงาน น่าจะท าใหม้ีการดูแลนักศึกษา

อย่างแทจ้ริง

8. หอ้งสมุดมีภาพลักษณ์ที่ทนัสมัย มีการปรับปรุงภมูิทศัน์ให้

ทนัสมัยขึ้น มีวสัดุอุปกรณ์ที่เพยีงพอต่อการใช้บริการต่างๆของ

นักศึกษา

9. บคุลากรเปน็ผู้มีความรู้ความสามารถและมีการพฒันา

ศักยภาพเสมอ

9. หากมีการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและปรับปรุงภมูิทศัน์

พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์เข้ามาใน

หอ้งสมุดมากขึ้น ท าใหน้ักศึกษาและบคุลากรได้มีแหล่งข้อมูลที่

ใช้ในการศึกษาค้นควา้ที่ใกล้และสะดวกมากขึ้น

9. Go Inter มากขึ้นเมื่อเทยีบกับสถาบนัอื่น

10. ผลงานวจิัยได้รับรางวลั ในระดับประเทศและนานาชาติ 10. พยายามหาแหล่งฝึกงานภายนอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ต่างประเทศในการพฒันาทางภาษาที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

10. เปน็แหล่งใหค้ าปรึกษาด้านความรู้และวชิาการที่ได้มาตรฐาน

ระดับเอเชีย

11. มีหอ้งสมุดคณะฯที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวจิัย

ของนักศึกษาและบคุลากรภายในคณะฯ

11. การพฒันางานวจิัย โดยน าภมูิปญัญาทอ้งถิ่นมาตอบค าถาม

ทางวชิาการเชิงลึกใหม้ากขึ้น

12. มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหท้นัสมัย 

สม่ าเสมอ

12. สามารถระดมนักวจิัยที่มีความสามารถของประเทศหรือ

ต่างประเทศ เพื่อมาพฒันางานวจิัย
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จุดเด่น

( Strengths )

โอกาสพัฒนา

( Opportunities )

สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปขี้างหน้า

13. มีแหล่งศึกษา ดูงาน ฝึกงาน ความพร้อมด้านวสัดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือทางการแพทย์

13. น าเอาภมูิปญัญาทอ้งมาพฒันาในการเขียนและการวจิัย

14. มีรพ.ศรีนครินทร์เปน็แหล่งฝึกงาน ความรู้รองรับในการ

พฒันาศักยภาพของนักศึกษา

15. มีทนุสนับสนุน

16. มีศูนย์วจิัยและกลุ่มวจิัยในการสร้างและพฒันาองค์ความรู้

ใหม่ๆ

17. มีMOUกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ ท าใหม้ีการแลกเปล่ียน

ความรู้ด้านวชิาชีพ ด้านการเรียนการสอนและการวจิัย ท าใหม้ี

การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น

18. มีวารสารทางคณะที่ได้รับการยอมรับและมIีmpact factor 

สูง ในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและองค์ความรู้

3) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการทีส่นับสนุนการพัฒนาสังคม ชมุชนและประเทศ

1. อยู่ใกล้ชุมชน 1. ควรใหบ้ริการแนวรุก 1. ศูนย์บริการครบวงจร รวมงานวจิัยและบริการวชิาการระดับชาติ 

ระดับนานาชาติ

2. มีเครือข่าย มีศูนย์บริการวิชาการรองรับงบประมาณ 2. ประชาสัมพนัธ์ 2. ญี่ปุ่นมาทวัร์ที่คณะ         นวดไทย

3. มีสถานบริการฯ 3. มีทศิทางร่วมกัน"ใหดั้นหา้มดึง" 3. สร้างตึกใหม่แทนตึกสระน้ า

4. มีอาจารย์ทีเ่ชี่ยวชาญทางด้านการบริการ 4. มีความสามัคคี 4. เปน็ศูนย์กลางการรักษาผู้ปว่ยอัมพฤกษ ์อัมพาต

5. มีการเผยแพร่การให้บริการกับประชาชน 5. พฒันากลยุทธใ์นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและการสร้าง

เครือข่าย

5. ต้องการใหส้ถานบริการฯสามารถรองรับผู้ใช้ประกันสังคม บตัร

ทอง จ่ายตรง ซ่ึงจะท าใหค้ณะมีผู้รับบริการและรายได้มากขึ้น
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จุดเด่น

( Strengths )

โอกาสพัฒนา
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สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปขี้างหน้า

6. มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพือ่ให้บริการแก่

ชุมชน เช่น การออกหน่วยบริการชุมชนเทคนิค

การแพทย์และกายภาพบ าบัดเพือ่ส่งเสริมสุขภาพของ

ประชาชน

6. ขยายพื้นที่ของสถานบริการฯ 6. คณะเทคนิคการแพทย์มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงอุปกรณ์ที่

ทนัสมัยครบถ้วน พร้อมส าหรับการเปน็ศูนย์กลางการใหบ้ริการ

วชิาการทั้งในและต่างประเทศ

7. การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน ฝึกอบรมใน

หน่วยงานต่างๆเพือ่เข้าถึงและเข้าใจปัญหาทีแ่ท้จริง

7. เปน็แหล่งรายได้ของคณะฯ 7. บคุลากรของหน่วยการบริการวชิาการมีทนุเรียนจบป.โท ป.เอก

8. มีการจัดการอบรมวิชาชีพ ส่งเสริมการบริการทาง

วิชาการเพือ่ให้มีบุคลากรเข้าถึงระดับชุมชนและให้มี

ความรู้ส่งถึงระดับชุมชนด้วย

8. การสร้างบคุลากรเพื่อสนับสนุนองค์กร/หน่วยงาน และการ

ส่งเสริมแลกเปล่ียนบคุลากร พฒันาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้

หน่วยงานบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนด

8. มีรถบริการเคล่ือนที่

9. ความเป็นวิชาชีพเฉพาะ 9. มีงบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือใน

การออกใหบ้ริการวชิาการที่ทนัสมัย

9. พฒันาสถานบริการฯครบวงจร มาตรฐานระดับชาติ

10. ความพร้อมของบุคลากร 10. มีพนัธมิตรที่ดี เนื่องจากมcีonnection ในโรงพยาบาลต่างๆ

 ระดับชุมชนท าใหม้ีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพหรือเร่ือง

วชิาการสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้น

10. สถานฯเปน็แหล่งรายได้ของคณะฯ

11. เชื่อมโยงงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการ(ทัง้ 2 สาย

วิชา)

11. สร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการพฒันาหน่วยที่ใหบ้ริการ

วชิาการ ด้วยการสร้างความมั่นคง ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 

สวสัดิการต่างๆ

12. พฒันานวตักรรมน าสุขภาพได้

13. ส่งเสริมความเปน็specialistใหเ้ปน็ที่ยอมรับ

4) เป็นแหล่งอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟ้ืนฟูภูมปิัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีอีสานเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาชมุชนและสังคม

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวดแผนไทย 1. มีการผนวกงานผสมผสานภมูิปญัญากับงานทางวจิัยและ

บริการชุมชน

1. อยากเหน็คณะและมหาวทิยาลัยขอนแก่นเปน็ศุนย์กลางการ

ถ่ายทอดความรู้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น/วฒันธรรมพื้นเมือง
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จุดเด่น

( Strengths )

โอกาสพัฒนา

( Opportunities )

สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปขี้างหน้า

2. โยคะ 2. มีงบประมาณในการสนับสนุนที่จ ากัด ควรเพิ่มงบประมาณ 2. การอนุรักษแ์ละพฒันาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างต่อเนื่อง

3. การออกก าลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. จังหวดัขอนแก่นและมหาวทิยาลัยขอนแก่น มีการสนับสนุน

งบประมาณใหส้ม่ าเสมอ เช่น งานลอยกระทง งานสงกรานต์

3. ผู้บริหารใหก้ารสนับสนุนต่อไปเร่ือยๆ

4. นักศึกษาและบุคลากรมีความสามารถ/สนับสนุน ใน

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4. จังหวดัขอนแก่นมีการส่งเสริมวฒันธรรมอีสาน มุ่งเน้นการ

แสดงออกทางวฒันธรรม การแต่งกายผ้าพื้นเมือง การจัดงาน

ไหม เพื่อแสดงถึงการอนุรักษว์ฒันธรรมอีสานและร่วมส่งเสริม

หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม

4. เปน็แชมปข์บวนแหล่อยกระทง 10 ปซ้ีอน

5. มีการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม 

สม่ าเสมอและมีการจูงใจให้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

5. เข้าร่วมวนัส าคัญอื่นๆทางศาสนา เช่น วนัเข้าพรรษา 5. รายการโทรทศัน์ที่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบดั 

เปน็ผู้คิดและจัดท าขึ้นในเชิงฟื้นฟภูมูิปญัญา

6. บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้เน้นเร่ืองชุมชน โดย

สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอิสานเป็นอย่างดี

6. จัดรายการโทรทศัน์ วทิยุ เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟภูมูิปญัญา ด้าน

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบดั

7. บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้ทีอ่ยู่ในวัฒนธรรมอีสาน 

ท าให้เข้าถึงวัฒนธรรมและเข้าใจขนบธรมมเนียม

ประเพณีในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี

7. ต้ังคณะหมอล าของเราเอง

8. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรม เช่น กลอนล า

 ลิเก ฟ้อนเซ้ิง

9. ได้รับรางวัลการประกวดชนะเลิศขบวนแห่ลอยกระทง

 4 ปีซ้อน

5) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมกีารบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

1. เป็นหน่วยงานไม่ใหญ่เกินไป จึงสามารถปรับเปล่ียน

การบริหารได้และง่ายต่อการบริหารจัดการ

1. communication มีการจัดระบบการส่ือสารใหช้ัดเจนและ

บอ่ยมากขึ้น

1. ความโปร่งใส

2. มีช่องทางต่างๆในการให้ความคิดเห็น 2. ใช้ e-office ใหคุ้้มค่า 2. ความรับผิดชอบ
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จุดเด่น

( Strengths )

โอกาสพัฒนา

( Opportunities )

สิ่งที่อยากเหน็ใน 4 ปขี้างหน้า

3. บุคลากรในคณะเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง 3. เพิ่มอัตราก าลัง เพื่อการพฒันา 3. ซ่ือสัตย์ สุจริต

4. บุคลากรมีความสัมพันธ์ ความสามัคคีกันเป็นอย่างดี 4. ใหก้ารสนับสนุนบคุลากรไปศึกษาฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

ปฏบิติังานในหน้าที่และวชิาชีพ

4. หลักธรรมาธบิาล ตรวจสอบได้

5. ส่งเสริมการส่ือสารโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่

ความรวดเร็ว(e-office)

5. มีการท างานเปน็ทมีท าใหบ้ริหารจัดการได้อย่างง่ายดาย 5. เพิ่มเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวหรือไม่ต้องมีต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

6. ให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิเลือกต้ัง 6. สร้างโอกาสใหบ้คุลากรรุ่นใหม่ ไม่วา่จะเปน็สายผู้สอน/สาย

สนับสนุนมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยเฉพาะเร่ืองการวางแผน

และการตรวจสอบ

6. จัดสวสัดิการการรักษาพยาบาลในสถานบริการฯใหก้ับพนักงาน

มหาวทิยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

7. มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตาม

สถานการณ์บ้านเมือง เช่น น้ าท่วม

7. ควรมีการส่ือสารถึงบคุลากรทกุระดับ รวมทั้งบคุคลภายนอก 7. อยากใหบ้คุลากรมีความรัก สามัคคี

8. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะ นักศึกษาและ

ผู้ปกครอง รวมทัง้ผู้ใช้บัณฑิต มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ

8. มีทมีงานในการท างานด้านต่างๆที่มีบคุลากรทกุกลุ่มเปน็

คณะท างาน

9. มีการรายงานการท างานเป็นระยะ 9. มีการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารใหแ้ก่บคุลากรอย่างรวดเร็ว 

เพื่อใหม้ีความเข้าใจตรงกัน ท างานเปน็ทมีร่วมกันทกุฝ่ายทกุกลุ่ม

10. จัดต้ังองค์กรสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคม

11. โครงการต่างๆมีการพฒันามากขึ้นในเชิงคุณภาพและปริมาณ

และเปน็รูปธรรมมากขึ้น
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนระยะยาว
มหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567  แผนปฏบิติัราชการ 4 ป ีพ.ศ.2555 – 2558 มหาวทิยาลัยขอนแก่น และแผนปฏบิติัราชการ 4 ป ีพ.ศ.2555 – 2558 คณะเทคนิคการแพทย์  

ซ่ึงมีพืน้ฐานหลักการทีส่อดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาศัยกรอบนโยบายและพันธกิจ ส าหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2554- 2558  ซ่ึงสภามหาวทิยาลัยได้ก าหนดขึ้น ตามประกาศสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบบัที่ 3/2553 และตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2555- 2558  ฉบบัได้รับความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2554  เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2554

การเตรียมการและการประชมุระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

คณะเทคนิคการแพทย์ได้มีการเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และสภาพแวดล้อมภายนอกอันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเทคนิคการแพทย์  จากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์  จึงได้ประชุมชี้แจงและ

ระดมความคิดเห็น ระหว่าง คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์  ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  หัวหน้าสายวิชา

หัวหน้ากลุ่มวิชา  เลขานุการคณะ  และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  โดยจัดประชุม เมื่อวันที ่19 กันยายน 2555 ทัง้นี้ได้ก าหนดให้กลุ่มวิชา  กลุ่มภารกิจ  รองคณบดีทุกฝ่าย  

จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มายังฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  ภายในเดือน ตุลาคม 2555


การเสนอแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ 

จากการประชุมการระดมสมอง และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จึงได้เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

คณะเทคนิคการแพทย์  โดยได้รับความเห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์  คร้ังที ่18/ 2555 เมื่อวันที ่8 พฤศจิกายน 2555 

กระบวนการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ค าส่ังทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ความ

สอดคลอ้ง

และ

เชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 ด้านการพัฒนานักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทตนเองกับ

ชุมชน ความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวชิา

3.1.1.14 รายวชิาเทคนิคการแพทยช์ุมชน / มิ.ย. - ก.ย. 56 5,000 AC 85

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 3.1.2.2 โครงการค่ายเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบัดสู่ชุมชน  12-13 มค.56 30,000 ST 89

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5  ด้านบรกิารวิชาการ

5.1.1.1

5.1.2.1

มาตรการที ่3 สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านบรกิารวิชาการเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

 สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษยแ์ละพัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื เป็นศูนยก์ลางการให้บริการทางวชิาการ โดยเป็นที่พึง่ของสังคม และประเทศในภูมิภาค บนพืน้ฐานของความรู้ทางวชิาการสู่การพัฒนาตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยัง่ยนื

กลยุทธท์ี ่5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

มาตรการที ่1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม

ทีส่ าคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

มาตรการที ่2 พัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภาครฐั/รฐัวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวติที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถ

ด ารงชีพอยูใ่นสังคมโลกได้อยา่งมีคุณภาพ และคุณธรรม

กลยุทธท์ี ่3.1 สนับสนุนการท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตร กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม

ส่งเสรมิด้านจรยิธรรม และคุณธรรม

มาตรการที ่1 สนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมด้านการสรา้งเสรมิจิตส านึกและความภาคภูมิในความเป็น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาตรการที ่2  สนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมด้านการสรา้งเสรมิจิตสาธารณะ การธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และประชาคมโลก

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  คณะเทคนิคการแพทย์

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ



ความ

สอดคลอ้ง

และ

เชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด งบประมาณ

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 5.1.3.1 การบรรยายเชิงวชิาการเกี่ยวกับการตรวจวเิคราะห์และรายงานผลฮีโมลโกลบินเอวนัซี

ในผู้ป่วยเบาหวาน

P พ.ย.55 - ธ.ค. 55 Chem 127

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 5.1.3.2 การบรรยายเชิงวชิาการเกี่ยวกับกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก: สถานการณ์ปัจจบุัน P ต.ค.55 – เม.ย.56 Chem 128

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 5.1.3.3 โครงการอบรมวชิาการเร่ือง Glycoprotein staining with fluorescent dye and 

Western blot analysis

P ธ.ค.-55 2,000 micro 129

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 5.1.3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง An effective cloning and DNA analysis P 13-14 พ.ย.55 10,000 Imm 130

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 5.1.3.5 โครงการบริการวชิาการงานกีฬามาราธอนแห่งชาติ "ขอนแก่นมาราธอน" P ม.ค.-56 15,000 PT 131

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 5.1.3.6 โครงการวทิยผุ่านส่ือ P พ.ย.55-ก.ย.56 15,000 PT 132

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM 5.1.4.1 KM บริการวชิาการแบบบูรณาการ P  ตลอดปี 5,000 PL/

ST
133

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 5.1.4.2 กายภาพบ าบัด มข. เพือ่ชุมชน 

(บูรณาการการบริการวชิาการกับการเรียนการสอน รายวชิา 471 404 กายภาพบ าบัด

ชุมชน และ 471 405 ปฏิบัติการกายภาพบ าบัดชุมชน)

P พ.ย.55-ม.ค.56 11,520 PT 134

5.1.4.4 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ชุมชนต้นแบบ) AD 163

- ส่งเสริมจติอาสาเพือ่สุขภาพทางกายภาพบ าบัดเบือ้งต้นแบบองค์รวมในชุมชน (ผศ.

พิศมัย)

P งบบริการ

วิชาการ

100,000

- การลดปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดและหัวใจ  (รศ.นงนุช) P งบบริการ

วิชาการ

100,000

- การกระตุ้นเพือ่ก่อให้เกิดการก่อต้ังชมรมการดูแลอาการปวดหลังแบบบูรณาการ  

(รศ.รุ้งทิพย)์

P งบบริการ

วิชาการ

80,000

- การตรวจการท างานของเอนไซน์อะเซทิลคอลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร  

(ผศ.จรีุรัตน์)

P งบบริการ

วิชาการ

80,000

- การส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานของสุขภาวะองค์รวม  (รศ.

อรวรรณ)

P งบบริการ

วิชาการ

80,000

มาตรการที ่4 บูรณาการการให้บรกิารวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพ่ือ

เผยแพรสู่่ชุมชน



ความ

สอดคลอ้ง

และ

เชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด งบประมาณ

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

5.1.5.1

93,520

มาตรการที ่5 มีระบบการประชาสัมพันธก์ารให้บรกิารวิชาการอย่างทัว่ถึง และตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนสังคมทุกระดับ


