
ได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ คร้ังที่ 19/2556 เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2556

แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2557

คณะเทคนิคการแพทย์



1.  บทน า



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนระยะยาว
มหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567  แผนปฏบิติัราชการ 4 ป ีพ.ศ.2555 – 2558 มหาวทิยาลัยขอนแก่น และแผนปฏบิติัราชการ 5 ป ีพ.ศ.2555 – 2559 คณะเทคนิคการแพทย์  

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

ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 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.2557

คณะเทคนิคการแพทย์ได้มีการเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และสภาพแวดล้อมภายนอก  อันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเทคนิคการแพทย์  จากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์  จึงได้ประชุมชี้แจงและ

ระดมความคิดเห็น ระหว่าง คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์  ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  หัวหน้าสายวิชา

หัวหน้ากลุ่มวิชา  เลขานุการคณะ  และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  โดยจัดประชุม เมื่อวันที ่10 ตุลาคม 2556 ทัง้นี้ได้ก าหนดให้กลุ่มวิชา  กลุ่มภารกิจ  รองคณบดีทุกฝ่าย  

จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มายังฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  ภายในเดือน ตุลาคม 2556


การเสนอแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ 

จากการประชุมการระดมสมอง และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จึงได้เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

คณะเทคนิคการแพทย์  โดยได้รับความเห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์  คร้ังที ่19/2556 เมื่อวันที ่17 ตุลาคม 2556

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557
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ค่านิยมองค์กร  คือ “ก้าวอย่างมีวสัิยทัศน์ พฒันาบคุลากร ใหค้วามส าคัญการสอน ควบคู่ความร่วมมือ”

ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม
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ส่วนที่ 2 
โครงการปกตติามแผนปฏบิัตริาชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะเทคนิคการแพทย์



       

เป็นเลิศด้านการวิจัย

โดยมีตัวชี้วัดคือ paper per faculty member

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดชั้นน า และ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเชียทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  (ready to work)

โดยก าหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

เอกลักษณ์
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พันธกิจ (Mission)

             ผลิตบณัฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจรยิธรรม  งานวิจัย การบรกิารวิชาการแก่สังคม ที่เปน็ที่ยอมรบัใน
ระดบัมาตรฐานสากล ท านุบ ารงุและสืบสานศิลปวัฒนธรรม อย่างตอ่เน่ืองและยั่งยืน

              โดยมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ  เปน็ส่วนหน่ึงของบคุลากรทางดา้นสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  สามารถพัฒนาประเทศชาตใิห้
เจรญิก้าวหน้า  มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัย เพ่ือการสรา้งและพัฒนาองค์ความรู้  น าสู่การแก้ไขปญัหาทางสาธารณสุข
ของชุมชนและสังคมและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  มุ่งเน้นการประสานงานและให้บรกิารทางวิชาการแก่ชุมชน และ
การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณทีี่เปน็เอกลักษณอั์นดงีามของชาตใิห้สืบตอ่ไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด  (ตัวบง่ชี)้ ที่มา

ผลการ

ด าเนินงานปี 

2555

ผลการด าเนินงาน

ปี 2556

(IQA55)

ค่าเป้าหมาย

2557

(แผน5ปี 

2555-2559)

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม

1.ระดับความส าเร็จของกระบวนการ พฒันาแผน IQA1.1 5 4 5 2

2.ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทกุระดับของคณะ/หน่วยงาน IQA7.1 5 5 5 12

3.ระดับความส าเร็จของการพฒันาคณะ /หน่วยงานสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้ IQA7.2 5 5 5 2

4.ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ IQA7.3 5 3 5 4

5.ระดับความส าเร็จของระบบบริหารความเส่ียง IQA7.4 5 5 5 1

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี IQA2.9 95.24% 99.12% 100% 2

2.ร้อยละความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา EdPEx1 80.14% 82.47% 85% 3

3.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่

ก าหนด (ร้อยละของผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ)

EdPEx2 77.36% 74.80% 90% 5

4.ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร IQA2.1 4 2 5 13

5.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด IQA2.2 67.95% 68.83% 80% 1

6.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด

IQA2.3 43.59% 45.45% 80% 1

7.ระดับความส าเร็จของระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน IQA2.4 3 4 5 5

8.ระดับความส าเร็จของการจัดการหอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้

IQA2.5 5 5 5 15

9.ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน IQA2.6 5 4 5 23

10.คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

IQA2.10 3.99 4.14 5 2

ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละเปา้ประสงค์ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย

1.ระบบบริหารจัดการที่ดี

2.การผลิตบณัฑิตที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด  (ตัวบง่ชี)้ ที่มา

ผลการ

ด าเนินงานปี 

2555

ผลการด าเนินงาน

ปี 2556

(IQA55)

ค่าเป้าหมาย

2557

(แผน5ปี 

2555-2559)

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม

11.ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ IQA2.11 72.92% 77.00% 70% 1

12.ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์ IQA2.12 130.36% 112.50% 100% 1

13.ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาต่อจ านวน

นักศึกษาทั้งหมด

IQA2.13 0.57% 0.35% 3% 1

14.จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปและมาจากต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด

IQA2.14 5.44% 12.36% 12% 1

1.ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑิต 

(ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา)

IQA3.1 5 5 5 11

2.ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา IQA3.2 5 4 5 25

3.ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการใหค้ าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

(subset ของ IQA 3.1)

subset 

ของ IQA 
3.1

3.81 1

4. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมพฒันานักศึกษา (subset ของ IQA 3.1) subset 

ของ IQA 
3.1

3.81 1

1.ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ IQA4.1 5 5 5 4

2.ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ IQA4.2 5 5 5 1

3.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า

IQA4.3 366,488.27 

บาท/คน

 414,946.94 

บาท/คน

150,000 

บาท/คน

2

4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ IQA4.4 74.30% 79.55% 80% 1

5.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ IQA4.5 20.51% 19.48% 30%

(25 ผลงาน)

1

6.ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ IQA4.6 11.27% 7.79% 10% 1

7.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร IQA4.7 2.82% 1.95% 3% 1

2.การผลิตบณัฑิตที่ดี

4.ด้านการวิจัย

3.ด้านการพฒันานักศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด  (ตัวบง่ชี)้ ที่มา

ผลการ

ด าเนินงานปี 

2555

ผลการด าเนินงาน

ปี 2556

(IQA55)

ค่าเป้าหมาย

2557

(แผน5ปี 

2555-2559)

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม

8.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journal 

หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ

IQA4.8 221.79% 259.74% 200% 1

9. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทนุวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด

EdPEx 82.05% 84.42% 50% 1

10. International paper per faculty member EdPEx 0.80% 0.79% 0.9% 5

1.จ านวนโครงการบรูณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน/งานวิจัย IQA5.3 5 5 5 1

2.ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม IQA5.1 3 5 5 10

3.การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก IQA5.4 5 5 5 1

1. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม IQA6.1 5 5 5 5

2. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม IQA6.2 5 4 5 4

3. การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม IQA6.3 5 5 6

1.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ IQA9.1 5 3 5 5

2.ผลการพฒันาตามอัตลักษณ์ของคณะ IQA9.2 5 4 5 2

3.ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเปน็เอกลักษณ์ของคณะ IQA9.3 5 5 5 2

8. ด้านศิษย์เก่าสัมพนัธ์ที่ดี 1.เงินบริจาคจากศิษย์เก่า* IQA3.3 132,000 บาท 316,416 บาท 150,000 บาท 1

9. ด้านชุมชนสัมพนัธ์ 1.กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม IQA5.2 3 2 5 4

10.การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ

ทรัพย์สินทางปญัญา เพื่อพฒันามหาวิทยาลัยใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

1. ร้อยละของแผนปฏบิติัราชการที่ได้ด าเนินการ KKU 85% 100% 100% 1

2.ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ IQA8.1 5 4 5 2

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

7. ด้านพฒันาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

4.ด้านการวิจัย

5.ด้านบริการวิชาการ

op5 -3



1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

(  4  กลยุทธ ์  23  โครงการ/กิจกรรม)

2 การผลิตบณัฑิตที่ดี 2 การผลิตบณัฑิตที่ดี

(  4  กลยุทธ ์  61  โครงการ/กิจกรรม)

3 ด้านการพฒันานักศึกษา 3 ด้านการพฒันานักศึกษา

(  3  กลยุทธ ์  28  โครงการ/กิจกรรม)

4 ด้านการวจิัย 4 ด้านการวจิัย

(  6  กลยุทธ ์  13  โครงการ/กิจกรรม)

5 ด้านบริการวชิาการ 5 ด้านบริการวชิาการ

(  1  กลยุทธ ์  12  โครงการ/กิจกรรม)

6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ดี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ดี

(  1  กลยุทธ ์  5  โครงการ/กิจกรรม)

7 ด้านพฒันาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 7 ด้านพฒันาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

(  1  กลยุทธ ์  6 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 เพื่อพฒันามหาวทิยาลัยให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

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

ความเชือ่มโยงกับแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ / หน่วยงาน

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 



รหัส กลุ่มงาน โครงการทั้งหมด โครงการใหม่ โครงการเดิม/
ปรับปรุง

ST ฝ่ายพัฒนานศ. 36 1 35

AC ฝ่ายวิชาการ 32 7 25

GR-RE ฝ่ายวิจัย บัณฑติศึกษา และวิเทศ
สัมพันธ์

31 4 27

AD ฝ่ายบริหาร 16 2 14

PL ฝ่ายแผน 7 2 5

PT สายวิชากายภาพบ าบัด 18 8 10

MT สายวิชาเทคนิคการแพทย์ 16 10 6

รวม 156 34 122

สรุปจ ำนวนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2557 คณะเทคนิคกำรแพทย์



ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 ระบบบรหิารจัดการทีด่ี

1.1.1.1

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA7.1 1.1.2.1 โครงการปรับโครงสร้างขององค์กร P ต.ค.56-มิ.ย.57 AD 1

ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์พลังงาน IQA6.3 1.1.3.1 โครงการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท์ และเคร่ืองกรองน้ า P ตลอดปีงบฯ AD 2

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA6.3 1.1.4.1 โครงการส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ AD 3

- ปรับปรุงโรงอาหาร P ก.พ.-เม.ย.57

- จดัท าตู้แสดงผลงาน/รางวลัของบุคลากร/นักศึกษา P

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม IQA2.4 1.2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนันบสนุนเพือ่สร้างผลงานและ/หรือการประเมินเข้าสู่

ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

P ต.ค.56-มิ.ย.57 AD 4

มาตรการที ่2 ระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลทีด่ี (HRD System)

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจดัการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวติและความผาสุก ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

(high performance organization)

กลยุทธท์ี ่1.1 มีโครงสรา้งพ้ืนฐานทีด่ี 

มาตรการที ่1 มีผังแม่บททีจ่ัดสรรและก าหนดพ้ืนทีก่ารใช้สอยต่างๆ ทีด่ี

มาตรการที ่2 จัดระบบขนส่งมวลชนและระบบจราจร ปรบัปรงุโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคที่

เพียงพอ

มาตรการที ่3 มีระบบการประหยัดพลังงานทีด่ี

มาตรการที ่4 ปรบัปรงุสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเขียวและอุดมสมบูรณ์

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  คณะเทคนิคการแพทย์

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

กลยุทธท์ี ่1.2  พัฒนาทรพัยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์

มาตรการที ่1 พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรทีด่ี
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

จ านวนอาจารยใ์หม่ที่เข้ารับการอบรม 

100%

IQA2.4 1.2.2.1 โครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  (AD/AC/PT) P AD/

AC/

PT

5

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA2.4 1.2.3.1 สัมมนาพัฒนาประสิทธภิาพการท างานของบุคลากร P พ.ค.-57 AD 6

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA2.4 1.2.3.2 โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจงูใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  และ

โครงการให้รางวลับุคลากรที่โดดเด่นในรอบปี (คณะกรรมการจรรยาบรรณ ร่วมกับ

ฝ่ายบริหาร)

P ก.พ.57-เม.ย.57 AD 7

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA7.1 1.2.3.3 โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติผู้ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ P เม.ย.-ก.ค.57 AD 8

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA7.1+

1.1

1.2.3.4 สัมมนากลุ่มวชิาเคมีคลินิก P ต.ค.56 – เม.ย.57 Chem 9

มีบุคลากรกลุ่มวชิาเข้าร่วม ไม่น้อยกวา่ 80

 %

IQA7.1+

1.1

1.2.3.5 โครงการสัมมนากลุ่มวชิาจลุชีววทิยาคลินิก P มีค-มิย 57 micro 10

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA7.1+

1.1

1.2.3.6 การสัมมนาสาขาวชิา/กลุ่มวชิา ภูมิคุ้มกันวทิยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต P มีค-มิย 57 Imm 11

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA7.1+

1.1

1.2.3.7 โครงการสัมมนากลุ่มวชิาจลุทรรศน์คลินิก P เม.ย.-57 micros 12

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA7.1+

1.1

1.2.3.8 โครงการสัมนาสายวชิา/กลุ่มวชิา กายภาพบ าบัด P มี.ค.-เม.ย.57 PT 13

IQA7.1+

1.1

1.2.3.9 โครงการสัมนาเพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบของกายภาพบ าบัด

ระบบหายใจและไหลเวยีนโลหิต

P มี.ค.-พค.57 PT 14

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA7.1 1.2.4.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนความผาสุกและความรักความผูกพันในองค์กร ตลอดปีงบ AD 15

- สวสัดิการต่าง ๆ P

มาตรการที ่3 ส่งเสรมิและสนับสนุนการรกัษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ และสรา้งแรงจูงใจเพ่ือ

ดึงดูดผู้มีความสามารถให้มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

มาตรการที ่4 สรา้งความผาสุกในสถานทีท่ างาน (Happy Workplace)
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

- การตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากร P

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

- นันทการและการออกก าลังกาย P

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA6.3 1.2.4.2 โครงการที่ท างานน่าอยู่ P ต.ค.56 – ก.ย.57 PT 16

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต้ังแต่ 

3.51 ขึ้นไป

IQA6.3 1.2.4.3 โครงการแยกขยะ P ต.ค.56-กย.57 micros 17

มีแผนครุภัณฑ์วจิยั 15 ปี IQA8.1 1.3.1.1 แผนครุภัณฑ์ เพือ่สนับสนุนทิศทางวจิยัคณะ 15 ปี P RE 18

ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการ

และบริการครุภัณฑ์กลาง มข.

IQA8.1 1.3.1.2 โครงการการบริหารจดัการและบริการครุภัณฑ์กลาง มข. (จดัอบรม /Road Show) P RE 19

ระดับความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA7.3 1.5.3.1 โครงการจดัท า/ปรับปรุง web site คณะเทคนิคการแพทย์ P AD 20

IQA7.3 1.5.3.2 ปรับปรุงระบบ Warning System : ให้วเิคราะห/์รายงานด้านการเงิน P PL 21

IQA7.3 1.5.3.3 จดัท าโปรแกรม (Excel) บันทึกข้อมูลการไปอบรม/สัมมนาของบุคลากรคณะ เพือ่

วเิคราะห์ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

P PL 22

IQA7.3 1.5.3.4 โครงการจดัท า Data Bank ด้านการเรียนการสอนและโครงการจดัเก็บข้อมูลของ

คณาจารยเ์ป็นรายบุคคล

P ตค56-กย57 micros 23

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 การผลิตบัณฑิตทีด่ี

ข้อก าหนด วธิกีารปฏิบัติใหม่ IQA2.7 2.1.1.1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจดัการหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระดับผู้ปฏิบัติงาน / พ.ย.56-ส.ค.57 AC 24

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวชิาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวติในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตลอดชีวติ และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพืน้ฐานของความเป็นไทยกลยุทธท์ี ่2.1 มีหลักสูตรทีด่ี 

มาตรการที ่1  จัดหลักสูตรการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลหลากหลายและ

สอดคล้องต่อความ  ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน

กลยุทธท์ี ่1.3 การเงนิ งบประมาณและการจัดสรร

มาตรการที ่1  บรหิารจัดการระบบงบประมาณ และระบบการเงนิการคลังทีม่ีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่1.5 ระบบบรหิารจัดการองค์กร

มาตรการที ่3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการทีม่ีคุณภาพ
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพิม่ขึ้นอยา่งน้อย 1 รายวชิา/ปีการศึกษา/

หลักสูตรฯ

IQA2.7 2.1.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพือ่รองรับการเข้าสู่

อาเซียน เพิม่ขึ้นอยา่งน้อย 1 รายวชิา/ปีการศึกษา/หลักสูตรฯ

/ ต.ค.56-ก.ย.57 GR/AC 25

ร้อยละของนักศึกษาเข้าประเมิน 80% IQA2.1 2.1.2.1 โครงการส่งเสริมการประเมินรายวชิาตาม มคอ. ของนักศึกษาผ่านทางเวป็ไซต์ระดับ 

ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา (ป.ตรี  8,000 , บัณฑิต  7,000 บาท)

/ AC

/GR

26

ข้อมูลสารสนเทศ ข้อเสนอแนะเพือ่การ

ปรับปรุงหลักสูตร

IQA2.1 2.1.2.2 โครงการเพือ่ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ์

(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2558 (เชิญผู้ทรง)

/ ต.ค.56-ก.ย.57 AC 27

เอกสาร มคอ IQA2.1 2.1.2.3 โครงการจดัท า มคอ ระดับปริญญาตรี/โท/เอก  และส่ือสารความรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา

/ พ.ย.56-มี.ค.57

เทอมปลาย

AC

/GR

28

ได้รับการรับรองสถาบันของสภาวชิาชีพ

กายภาพบ าบัด

IQA2.1 2.1.2.4 โครงการเตรียมและรับรองปริญญา หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด / พ.ค.-ก.ย.57 PT 29

IQA2.1 2.1.2.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรกายภาพบ าบัดเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ต.ค.56-ก.ย.57 PT/AC 30

IQA2.1 2.1.2.7 โครงการร่างหลักสูตรปริญญาเอกกายภาพบ าบัดและวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหว / ต.ค.56-ก.ย.57 PT 31

IQA2.6 2.1.2.8 โครงการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวชิากลุ่มกล้ามเนื้อและกระดูก / ก.ค.56-ตค.56 PT 32

IQA2.7 2.1.2.9 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การเรียนการสอนรายวชิา 465 315  เคมีคลินิก 3 

และ 465 316 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3 ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย ์ชั้นปีที่ 3  

โครงการปกติ

/ ต.ค.56-เม.ย.57 chem 33

IQA2.7 2.1.2.10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การเรียนการสอนรายวชิา 465 315  เคมีคลินิก 3 

และ 465 316 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3 ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย ์ชั้นปีที่ 3  

โครงการพิเศษ

/ ต.ค.56-เม.ย.57 chem 34

มาตรการที ่2  พิจารณาเพ่ิม-ลด-รวม คณะวิชา และปรบัปรงุ ปรบัลดหลักสูตรเดิมตลอดจนพิจารณา 

เพ่ิม/ลดบูรณาการหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนา

ของประเทศในอนาคต

มาตรการที ่3 ส่งเสรมิความรว่มมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่ไป

แลกเปล่ียนทั้งในและต่างประเทศ

IQA2.7+

2.14+

2.13

2.1.3.1 โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้ MOU และ

ร่วมมือกับต่างประเทศ

/ GR 35

จ านวนนักเรียนที่ได้รับข้อมูลและความพึง

พอใจของนักเรียน

IQA3.1 2.2.1.1 โครงการแนะแนวหลักสูตร ส าหรับการประชาสัมพันธห์ลักสูตร ภายใน มข. และ

ภายนอก มข.

/ พ.ค.-มิ.ย. 57 AC 36

การปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการ

พัฒนาการเรียนการสอน

IQA2.7 2.2.1.2 โครงการสัมมนา กก. บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี / พ.ค.- ก.ย. 57 AC 37

ความพึงพอใจของบัณฑิต IQA2.8 2.2.1.3 โครงการจดัท าโล่ห์ผลการเรียนดีเยีย่ม และดีเด่นแก่บัณฑิตสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

 โครงการพิเศษ

/ พ.ย.56-ธ.ค.56 AC 38

ระดับความส าเร็จของการออก

ประชาสัมพันธห์ลักสูตรตามเป้าหมายตาม

วตัถุประสงค์

IQA3.1 2.2.1.4 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการตลาดเชิงรุก (ทุกหลักสูตรฯ 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

/ GR 39

IQA3.1 2.2.1.5 โครงการประชาสัมพันธแ์นวรุกไปประเทศลุ่มน้ าโขงและอาเซียน / GR 40

IQA2.8 2.2.1.6 โครงการประกวดภาพถ่ายจากวชิาปฏิบัติการ / ตค.56-เมย.57 chem 41

IQA2.6+

7.2

2.2.1.7 โครงการเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิม่ศักยภาพ และเตรียมความพร้อมส าหรับ

นักศึกษา

/ Imm 42

2.2.1.8 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปี 2556 AC 164 New

จ านวนทุน IQA2.5+

2.13

2.2.2.1 ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           

( โท  8 ทุน @20,000 เป็นเงิน = 320,000 , เอก 4 ทุน @25,000 ป็นเงิน = 

250,000 )

/ GR 43

จ านวนทุน IQA2.5 2.2.2.2 โครงการทุนสนับสนุนการจดัหา notebook ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / GR 44

ความพึงพอใจของนักศึกษา IQA2.8 2.2.3.1 โครงการจดัท าคู่มือนักศึกษา / เม.ย.-พ.ค. 57 AC 45

มาตรการที ่2 จัดให้มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทีย่ากจน นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านผู้ด้อยโอกาส

และผู้พิการ

มาตรการที ่3  พัฒนาระบบการลงทะเบียนส าหรบันักศึกษาทีด่ี

กลยุทธท์ี ่2.2 การจัดการเรยีนการสอนทีด่ี ( Learning Management System)

มาตรการที ่1 สรา้งระบบและกลไกเพ่ือจูงใจคนดีและคนเก่งให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

นวตักรรมการสอน และความพึงพอใจของ

อาจารยท์ี่จดัท าส่ือคุณภาพ

IQA2.6 2.2.4.1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่ผลิตและพัฒนานวตักรรมการเรียนการสอน / ธ.ค.56- ส.ค.57 AC 46

ความพึงพอใจของนักศึกษากับการบริการ IQA2.5 2.2.4.2 โครงการเปิดบริการห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทยน์อกเวลาราชการ / ตค. 56- ก.ย. 57 AC 47

ความพึงพอใจของนักศึกษากับการบริการ IQA2.5 2.2.4.3 โครงการจดัอบรมการใช้ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร 

(อบรม นศ.เกี่ยวกับอุปกรณ์โสต)

/ พค.-มิ.ย. 57 AC/GR 48

ความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนักศึกษา IQA2.5 2.2.4.4 โครงการจา้งเหมาบันทึกข้อมูลภาคนิพนธ์ / พ.ย. 56- ก.ค. 57 AC 49

IQA2.5+

4.1

2.2.4.5 โครงการจดัฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลเพือ่การวจิยั / ก.ค.-56 AC 50

IQA2.5 2.2.4.6 โครงการซ่อมหนังสือและเยบ็เล่มวารสาร / พ.ย.56-ก.ค.57 AC 51

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.5 2.2.4.7 โครงการจดัหาอุปกรณ์ทดแทน เพือ่การเรียนการสอน / AD 52

     1.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 3+3 เคร่ือง ๆ ละ 25,000 บาท ทยอยซ้ือตามความ

จ าเป็น

     2. Virtual desktop 1 ชุดๆ ละ 30 เคร่ือง (30x10000) ม.ค.-57

     3. Server(คอมพิวเตอร์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (36000+6500) ม.ค.-57

    3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท ม.ค.-57

    4. จอคอมพิวเตอร์แบบแบน จ านวน 20 จอ ๆ ละ 3,500  บาท ม.ค.-57

    5. โปรแกรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนสอน

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.5 2.2.4.8 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก P ตค.56-เมย.57 chem 53

ข้อปัญหาการเรียนระดับชั้นปี ความพึง

พอใจต่อบริการของคณะ

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.1 โครงการติดตามปัญหาการเรียนการสอนของนศ. ทุกชั้นปี / พ.ย. 56-ก.ย. 57 AC 54

มาตรการที ่4 จัดให้มีสื่อการเรยีนการสอน ทรพัยากรการเรยีนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

เรยีนรู้ทีเ่พียงพอและทันสมัย

มาตรการที ่5 มีการจัดการเรยีนการสอนทีย่ึดผู้เรยีน และสังคมเป็นศูนย์กลาง
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ

ด้านวชิาการ

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.2 โครงการสอนเสริมหรือทบทวนให้แก่นักศึกษาในบางรายวชิาและหัวข้อที่เข้าใจยาก 

(ทุกหลักสูตร)

/ ธค. 55-มค. 56 AC/

chem

55

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ

ด้านวชิาการ

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.3 โครงการทบทวนความรู้เพือ่สอบใบประกอบวชิาชีพสาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ปกติ 

และเพิม่จ านวนผู้สอบผ่านใบประกอบวชิาชีพ

/ ธค. 56-มค. 57 AC 56

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ

ด้านวชิาการ

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.4 โครงการทบทวนความรู้เพือ่สอบใบประกอบวชิาชีพสาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

(โครงการพิเศษ) และเพิม่จ านวนผู้สอบผ่านใบประกอบวชิาชีพ

/ พ.ค.-57 AC 57

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ

ด้านวชิาการ

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การสอบและเตรียมตัวขึ้นทะเบียนใบประกอบวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย์

/ ธ.ค. 56- เม.ย. 57 AC 58

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.6 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การสอบและเตรียมตัวขึ้นทะเบียนใบประกอบวชิาชีพ

กายภาพบ าบัด

/ ธ.ค. 56- เม.ย. 57 AC 59

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ

ด้านวชิาการ

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.7 โครงการทบทวนความรู้เพือ่สอบใบประกอบวชิาชีพสาขาวชิากายภาพบ าบัด / PT 60

ความพึงพอใจของคณาจารยต่์อโครงการ IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง / AC 61

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลัง

เรียนครบหลักสูตร 4 ปี

IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.9 โครงการติดตามผลการเรียนอยา่งเป็นระบบ / ตค.56-กย. 57 AC 62

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.6+

9.2+

EdPEx

2.2.5.10 โครงการสัมมนาเพือ่สร้างเสริมความสัมพันธข์อง นศ.บัณฑิตศึกษาคณะเทคนิค

การแพทย ์(30,000) และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ (20,000)

/ ปีกศ.ษ.56 GR 63
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.6 2.2.5.11 โครงการเชิญอาจารยเ์กษียณอายรุาชการเป็นอาจารยพ์ิเศษ เพือ่สอนในวชิาที่เชี่ยวชาญ P ตค.56-ตค.57 micro 64

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.6 2.2.5.12 โครงการ Self-learning ในรายวชิาของกลุ่มวชิา / ตค.56-ตค.57 Micros 65

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.6 2.2.5.13 โครงการ E-learning ของกลุ่มวชิา / ตค.56-ตค.57 Micros 66

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.6 2.2.5.14 ส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา P ตค.56-ตค.57 Micros 67

2.2.5.15 โครงการอบรมการวจิยัในชั้นเรียน P AC 68

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ

ของคณะ

IQA2.5

+EdPEx

2.2.6.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ห้องสมุด) / ตค. 56- ก.ย. 57 AC 69

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.7

+EdPEx

2.2.6.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารของนักศึกษา

บัณฑิต

/ GR 70

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

ปัจจบุัน (ทุกชั้นปี พีพ่บน้อง) เพือ่เสนอแนะการเรียนการสอนที่ผ่านมา

/ GR 71

ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป IQA2.7 2.2.6.4 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์

- โครงการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์

- โครงการ N-note

- โครงการบริการชุมชน

- โครงการศักยภาพการเรียนการสอน

- โครงการเสริมสร้างความรู้

/ GR 72

ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป IQA2.4

+4.6

+2.3

2.2.7.1 โครงการสนับสนุนการจดัท าต าราที่ผ่านการรับรองโดยผู้ทรงคุณวฒิุ / AC/GR 73

มาตรการที ่8 สรา้งบรรยากาศความเป็นวิชาการภายในมหาวิทยาลัย

มาตรการที ่6 ส่งเสรมิให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะในการใช้

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีด่ี

มาตรการที ่7 มีศูนย์จ าหน่ายหนังสือ และมีหนังสือหลากหลายภาษาเพ่ิมขึน้
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

IQA2.6

+2.7

2.2.8.1 โครงการน าเสนอผลงานทางวชิาการของ นศ. ปริญญาตรี / ธ.ค.56-มี.ค.57 AC 74

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.1 การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ / AC 75

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.2 การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย ์(โครงการพิเศษ) / AC 76

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.3 การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบ าบัด / AC 77

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.4 การผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรวทิยาศาสตร์การแพทย ์พยาธวิทิยาคลินิกและการ

จดัการ เทคนิคการแพทย ์กายภาพบ าบัด ชีวเวชศาสตร์

/ GR 78

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.5 การผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวทิยาศาสตร์การแพทย ์เทคนิคการแพทย ์

วทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย ์ชีวเวชศาสตร์

/ GR 79

จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 80% IQA2.7 2.3.1.6 การผลิตปรัชญาดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เทคนิคการแพทย์ / GR 80

IQA9.2 2.3.1.7 การส่งเสริมอัตลักษณ์ Ready to work ของ นศ.กายภาพบ าบัด มข. / ต.ค.56-เม.ย.57 PT 81

จ านวนทุน IQA2.4

+4.6

+2.3

2.4.1.1 โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรณีทุนแบบ Matching Fund) คณะฯสนับสนุนค่าที่พักและ

ค่าใช้จา่ยส่วนตัว (เหมาจา่ย)

จ านวน 96,000บาท/ภาคการศึกษา   โท   เป็นเงิน = 384,000      เอก  เป็นเงิน = 

 384,000

P GR 82

จ านวนผู้จบตามเวลาของหลักสูตร IQA2.6 2.4.2.1 โครงการเงินรางวลัส าหรับอาจารยแ์ละบัณฑิตศึกษาที่จบก่อน หรือจบตามเวลาของ

หลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรที่ท าวทิยานิพนธ/์ดุษฎีนิพนธ)์

P GR 83

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 ด้านการพัฒนานักศึกษา

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวติที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถ

ด ารงชีพอยูใ่นสังคมโลกได้อยา่งมีคุณภาพ และคุณธรรม กลยุทธท์ี ่3.1 สนับสนุนการท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตร กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม

ส่งเสรมิด้านจรยิธรรม และคุณธรรมมาตรการที ่1 สนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมด้านการสรา้งเสรมิจิตส านึกและความภาคภูมิในความเป็น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลยุทธท์ี ่2.3 การผลิตบัณฑิต

มาตรการที ่1 มีแผนการรบันักศึกษาทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย

กลยุทธท์ี ่2.4 การพัฒนาคณาจารย์

มาตรการที ่1 มีแผนการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู

มาตรการที ่2 ส่งเสรมิความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทัง้ด้านการสอนและ

ด้านการวิจัย
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA2.6 3.1.1.1 โครงการมอบเส้ือกาวน์ให้น้อง รับปี 2 เข้าคณะ /  21 ตค.56 ST 84

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.1

+3.3

3.1.1.2 โครงการสัมมนาวชิาชีพกายภาพบ าบัดและเทคนิคการแพทย ์(เชิญศิษยเ์ก่ามาให้

ความรู้)

/  ธค.56 ST 85

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.1.3 โครงการสู่ขวญัส่งพี ่Bye nior /  ธค.56 ST 86

IQA3.2 3.1.1.4 กิจกรรมเกี่ยวกับน้องใหม่ /  พค.57 ST 87

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - โครงการเตรียมผู้น าพาน้องร้องเพลงคณะ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - โครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และจดัท าคู่มือผู้ปกครอง

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - โครงการเชื่อมสัมพันธน์้องใหม่เชื่อมสายใยน้องพี ่: รับน้องลอดซุ้ม

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านสีน้ าเงิน (pre-cheer)

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - โครงการพาน้องร้องเพลงประจ าคณะ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - โครงการรายงานตัวน้องใหม่

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.1 3.1.1.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 /  พค.57 ST 88

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.1 3.1.1.6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ /  พค.57 ST 89

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.1.7 โครงการเปิดบ้านสีน้ าเงิน /  กค.57 ST 90

ร้อยละของนักศึกษาตระหนักถึงบทบาท

ตนเองกับชุมชน ความพึงพอใจกับกิจกรรม

การเรียนการสอนรายวชิา

IQA3.2 3.1.1.8 รายวชิาเทคนิคการแพทยช์ุมชน / มิ.ย. - ก.ย. 57 AC 91

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.1.9 โครงการเรารัก PT มข. (จดัเทอมละ 1 คร้ัง) : PT Idol / ตค56 -กย57 PT 92

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.2.2 โครงการค่ายเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบัดสู่ชุมชน /  ธ.ค.-มค.57 ST 93

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.2.3 สนับสนุนบุคลากรและ นศ. ร่วมท าการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอน" /  มค.57 ST 94

มาตรการที ่3 สนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.1 เปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวทิยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล /  16-20 ตค.56 ST 95

มาตรการที ่2  สนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมด้านการสรา้งเสรมิจิตสาธารณะ การธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ

 ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และประชาคมโลก
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวตินักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (นักศึกษาพบ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และนักศึกษาพบอาจารยท์ี่ปรึกษา ) (พย. # 1) (ธค. # 1)

/  พย.56-มิย.57

ธ.ค.56-ก.ค.57

ST 96

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.3 โครงการเชิดชูคนดีเลือดสีน้ าเงิน /  พย.56-มิย.57

ธ.ค.56-ก.ค.57

ST 97

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.4 โครงการซุ้มถ่ายภาพและป้ายแสดงความยนิดีกับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ /  ธค.56 ST 98

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ /  กพ.57 ST 99

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.3.6 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคพิเศษ /  กพ.57 ST 100

IQA3.2 3.1.3.7 โครงการสนับสนุนของชุมนุมต่างๆ ที่สังกัดสโมสร นศ. / ST 101

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - ชุมนุมวชิาชีพ (2 สาขา)  ธค.56/มค.57

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - ชุมนุมถ่ายภาพ  มีค.5-เมย.56

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - ชุมนุมดนตรี  มีค.5-เมย.56

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - ชุมนุมภาษา  พย.55-เมย.56

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา - ชุมนุมคอมพิวเตอร์

IQA3.2 3.1.3.8 โครงการพีติ่วน้อง / ก.ค.56 ST 102

ระบบกลไกสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวจิยัระดับปริญญาตรี

IQA2.7 3.1.3.9 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการระดับปริญญาตรี  (เร่ืองละไม่เกิน 

5,000 บาท)

/ พ.ย. 56- พ.ค. 57 AC 103

มาตรการที ่4 สนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.4.1 โครงการผูกสัมพันธน์้องพีบ่ายศรีสู่ขวญัสานฝันสีน้ าเงิน /  กค.57 ST 104

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA6.1 3.1.4.2 ชุมนุมศิลปวฒันธรรม  พย.56

มาตรการที ่5 ส่งเสรมิให้นักศึกษามีสุขภาพอนามัยทีด่ี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.5.1 โครงการกีฬาระหวา่งคณะ /  พย.56 ST 105

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.5.2 โครงการกีฬาน้องใหม่ /  กค.57 ST 106

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2 3.1.5.3 โครงการกีฬาศูนยว์ทิยาศาสตร์สุขภาพ /  มค.57 ST 107
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ความ
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และเชือ่มโยง
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ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

ความพึงพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรียนการ

สอน, ร้อยละนักศึกษาตระหนักในพิษภย้ของยา

เสพติด ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80

IQA6.1 3.1.5.4 รายวชิาชีวติและสารเสพติด / เม.ย.-พ.ค. 57 AC 108

มาตรการที ่2 ปรบัปรงุลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สนามกีฬา และสวนหย่อม

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA6.3 3.2.2.1 โครงการเสริมภูมิทัศน์รองรับอาเซียน /  พย.56 ST 109

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา IQA3.2

+9.1

3.3.1.1 - โครงการสัมมนาร่วมระหวา่งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษากับ

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์(กพ.57 …...# 1)  ST

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

/  กพ.57 ST 110

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 ด้านการวิจัย

มีแผนบริหารความเส่ียงด้านการวจิยั/

บัณฑิต/วเิทศ

IQA7.4 4.1.2.1 แผนบริหารความเส่ียงด้านการวจิยั/บัณฑิต/วเิทศ P RE 111

มีแผนการทบทวนทิศทางวจิยัของคณะ IQA8.1 4.1.2.2 แผนการทบทวนทิศทางวจิยัของคณะ P RE 112

4.2.2.1

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA4.2 4.2.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมต้นฉบับเพือ่การตีพิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งใน

และต่างประเทศ (4 คร้ัง)

P RE 113

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวทิยาลัยต้นแบบในการน าเอาหลักการของการวจิยัไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพือ่น ามหาวทิยาลัยขอนแก่นไปสู่ “มหาวทิยาลัยที่ใช้การวจิยัเป็นฐานในการ

พัฒนา (Research Based University)”

กลยุทธท์ี ่4.1 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความพรอ้มทีจ่ะก้าวไปสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชัน้น าของภูมิภาคมาตรการที ่2 ปรบัปรงุโครงสรา้งส านักบรหิารงานวิจัยให้มีความพรอ้มในการสนับสนุนงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่4.2 การสรา้งบรรยากาศการวิจัยทีเ่อ้ือต่อนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานทีม่ีคุณภาพ

มาตรการที ่1 ปรบัปรงุระบบบรหิารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาตรการที ่2 โครงการจัดตัง้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรก์ลาง และห้องปฏิบัติการวิจัย

มาตรการที ่3 จัดตัง้ส านักงานนวัตกรรมเพ่ือการวิจัย (Research Innovation Office)

กลยุทธท์ี ่3.2 มีหอพักทีน่่าอยู่ และสถานทีท่ ากิจกรรมเชิงสรา้งสรรค์ของนักศึกษาอย่างเพียงพอ

กลยุทธท์ี ่3.3 ระบบการบรหิารกิจการนักศึกษาทีด่ี 

มาตรการที ่1 การปรบัปรงุระบบบรหิารจัดการการพัฒนานักศึกษา
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA4.2 4.2.4.1 โครงการพัฒนาการเขียนบทความวจิยัสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  (AMS 

Publication CAMP)

P RE 114

จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมโครงการ IQA4.1 4.3.1.1 โครงการบ่มเพาะอาจารยว์จิยั (เงินรายได้) P RE 115

จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมโครงการ IQA4.1 4.3.3.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักวจิยัใหม่ และพัฒนาการเขียนข้อเสนอ

โครงการวจิยั (กองทุนวจิยั)

P RE 116

จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมโครงการ IQA4.1 4.3.3.2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการท าวจิยัด้านการเรียนการสอน  (กองทุนวจิยั) P RE 117

จ านวนนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ IQA4.1 4.3.3.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ (กองทุนวจิยั) P RE 118

จ านวนโครงการวจิยั IQA4.1 4.3.3.4 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการท าวจิยัจากงานประจ า(กองทุนวจิยั) P RE 119

จ านวนกลุ่มวจิยัและเครือข่าย IQA4.1 4.5.1.1 สนับสนุนการสร้างกลุ่มวจิยัและเครือข่าย/การพัฒนาสู่การเป็นศูนยว์จิยั (กองทุนวจิยั) P RE 120

จ านวนเงินรางวลั IQA4.1 4.6.3.1 โครงการเงินรางวลัส าหรับผู้ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูง impact ต้ังแต่ 5 ขึ้นไป

 สมทบที่ได้จากมหาวทิยาลัย (กองทุนวจิยั)

P RE 121

ระดับความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA4.2 4.6.3.2 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และคัดเลือกผลงานวจิยัเพือ่น าไปถ่ายทอด

สู่ชุมชน

P RE 122

จ านวนผลงานวจิยัที่ไปน าเสนอ IQA4.2 4.6.3.3 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวจิยัของคณาจารย ์ในการประชุมวชิาการ

ต่างประเทศ (กองทุนวจิยั)

P RE 123

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5  ด้านบรกิารวิชาการ

กลยุทธท์ี ่4.6 การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

มาตรการที ่1 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมาตรการที ่3 พัฒนาระบบบรหิารจัดการเพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษยแ์ละพัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื เป็นศูนยก์ลางการให้บริการทางวชิาการ โดยเป็นที่พึง่ของสังคม และประเทศในภูมิภาค บนพืน้ฐานของความรู้ทางวชิาการสู่การพัฒนา

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยัง่ยนื

มาตรการที ่3 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเน่ือง

กลยุทธท์ี ่4.5 สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครฐั สถานประกอบการ ภาค

ธรุกิจ และชุมชน เพ่ือน าผลการวิจัยไปสรา้งมูลค่าเพ่ิมได้อย่างยั่งยืน

มาตรการที ่4 การจัดตัง้หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาบทความทางวิชาการ (Publication Clinic)

กลยุทธท์ี ่4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

มาตรการที ่1 พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจในการพัฒนางานประจ าโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
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โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.2.1 การเรียนรู้วถิีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่สุขภาวะที่ดีของ นศ. 

กายภาพบ าบัด มข.

P มี.ค.-ก.ย.57 PT 124

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.1 โครงการบริการวชิาการงานกีฬามาราธอนแห่งชาติ "ขอนแก่นมาราธอน" P ม.ค.-57 PT 125

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.2 โครงการวทิยผุ่านส่ือ P พ.ย.56-ก.ย.57 PT 126

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.3 โครงการสรา้งความรว่มมือทางวชิาการระหวา่งสายวชิากายภาพบ าบัด ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 รร.ศรสีังวาลย์และกรมการสัตวท์หารบก

P ต.ค.56-ก.ย.57 PT 127

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.4 โครงการประชุมวชิาการความรู้ทันสมัยทางเคมีคลินิก P ต.ค.56-เมย.57 chem 128

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.2 5.1.3.5 จดัประชุมวชิาการนานาชาติ AD 129

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี P

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - BMSC 2nd  (ฮ่องกง) P

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.1 5.1.4.1 กายภาพบ าบัด มข. เพือ่ชุมชน  (บูรณาการการบริการวชิาการกับการเรียนการสอน) P ต.ค.-ธ.ค.56 PT 130

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ IQA5.1 5.1.4.2 โครงการบูรณาการการบริการวชิาการกับการเรียนการสอน และจติอาสาเพือ่ผู้ป่วย

ทางกายภาพบ าบัด

P พย56 - กพ.57 PT 131

มาตรการที ่3 สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านบรกิารวิชาการเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

 สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ

มาตรการที ่4 บูรณาการการให้บรกิารวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพ่ือ

เผยแพรสู่่ชุมชน

กลยุทธท์ี ่5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

มาตรการที ่1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมมาตรการที ่2 พัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภาครฐั/รฐัวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ
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โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

IQA5.1 5.1.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Elastic taping for musculoskeletal disorders P พค57 - ส.ค.57 PT 132

IQA5.1 5.1.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Thai massage and complementary therapy P ตค56 - กค.57 PT 133

5.1.4.6 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ชุมชนต้นแบบ) AD 134

- ส่งเสริมจติอาสาเพือ่สุขภาพทางกายภาพบ าบัดเบือ้งต้นแบบองค์รวมในชุมชน (ผศ.

พิศมัย)

P

- มหกรรมประเมินและส่งเสริมสุขภาพเพือ่การป้องกันภาวะอ้วนลงพุง  (รศ.นงนุช) P

- การส่งเสริมความรู้แบบบูรณาการ (การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับ

การแพทยแ์ผนปัจจบุัน) เพือ่การดูแลอาการปวดคอ บ่าไหล่ ของชาวบ้านในชุมชนท่า

กระเสริม อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น อยา่งยัง่ยนืและเป็นรูปธรรม (รศ.รุ้งทิพย)์

P

- การตรวจการท างานของเอนไซน์อะเซทิลคอลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร  

(ผศ.จรีุรัตน์)

P

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่6  การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมทีด่ี

IQA6.1 6.1.2.1 กิจกรรม/โครงการที่ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอื่นๆ P มี.ค.-ก.ย.57 AD 135

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - งานประเพณีสงกรานต์ P เม.ย.-57

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - งานปีใหม่ P ธ.ค.-65

เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วจิยั และประยกุต์ใช้ศิลปะและวฒันธรรมเพือ่รักษาคุณค่าและเพิม่มูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่

กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ

กลยุทธท์ี ่6.1 เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

มาตรการที ่1 ส่งเสรมิกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมาตรการที ่2 การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่าง

ยั่งยืน ผ่านกระบวนการบูรณาการด้านการเรยีนการสอน
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - วนัสถาปนาคณะ/กิจกรรมที่ด าเนินการโดยฝ่ายพัฒนา นศ.และบัณฑิตศึกษา P ก.ค.-57

- งานเกษียณอายรุาชการ P ก.ย.-57

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA6.2 6.1.3.1 โครงการลอยกระทงคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2556 *P  พย.56 ST 136

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA6.2 6.1.3.2 โครงการวนัไหวค้ร ูคณะเทคนิคการแพทย์ P  มิย.57 ST 137

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA6.2 6.1.3.3 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว P  5 ธค.56 ST 138

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA6.2 6.1.3.4 โครงการธรรมะเพือ่ชีวติ  (คณะกรรมการจรรยาบรรณ) P AD 139

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่7 ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

สรุปผล Good Practice ของหน่วยงานใน 

มข. และแนวทางปรับปรุงของคณะ

IQA7.2 7.1.1.1 ศึกษา/ดูงานหน่วยงานที่มีคุณภาพเพือ่เป็นตัวอยา่งในการพัฒนางานและคุณภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน (ใน มข. )

P พ.ค.-57 AD 140

- ภายใน มข. AD/PL

- ภายนอก มข. (คณะวทิยาศาสตร์ มมส.) PL/GR

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM IQA7.2 7.1.1.2 จดัท าระบบ KM อยา่งเป็นระบบ PL 141

    '- AMS Share&Learning 2014 P มี.ค., มิ.ย.-ก.ค.

    '- Clinic ประกันคุณภาพทางการศึกษา P ตลอดปี

รายงานประเมินตนเอง IQA9.1 7.1.2.1 โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี (IQA+EdPEx) P มี.ค.-ก.ค. PL 142

มาตรการที ่3 สรา้งค่านิยมและเอกลักษณค์วามเป็นไทย

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบขององค์กร เพือ่พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 

 มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคล่ือนให้บรรลุซ่ึงวสัิยทัศน์แห่งความเป็นมหาวทิยาลัยชั้นน าของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

กลยุทธท์ี ่7.1 สรา้งวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรยีนรู้

มาตรการที ่1 สรา้งวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพของประชาคมทุกระดับ

มาตรการที ่2 บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนางาน

ประจ า
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ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

- ประชุมเขียน EdPEx + IQA                                (10,000)

- วนัตรวจ IQA                                                   (15,000)

- วนัตรวจ EdPEx                                               (15,000)

- ค่าตอบแทนผู้ทรง+เดินทาง (เคร่ืองบิน,TAXI)+ที่พัก   (20,000)

รายงานประเมินตนเอง ระดับกลุ่มวชิา IQA9.1 7.1.2.2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี (กลุ่มวชิา/สายวชิา) P เม.ย. PL 143

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี IQA9.1 7.1.2.3 โครงการสัมมนา "การจดัท าแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการ

ถ่ายทอดตัวชี้วดั (สัมมนาที่คณะ และถ่ายทอดตัวชี้วดักลุ่มวชิา/ประธานหลักสูตร 

บุคลากร และนักศึกษา)

P ต.ค.56 , ธ.ค.56

ส.ค.-ก.ย.57

PL 144

IQA9.1 7.1.2.4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ

ระดับความพึงพอใจ - โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ศิษยเ์ก่า/นักศึกษา/บุคลากร P ธ.ค.,เม.ย. PL/AC/

AD
145

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธท์ีด่ี

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.1 8.1.1.1 โครงการกีฬาสัมพันธน์้องพีเ่ลือดสีน้ าเงิน AMS ฟุตซอล P  ธค.56 ST 146

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.1 8.1.2.1 โครงการฟุตบอลประเพณีศิษยเ์ก่า-ศิษยป์ัจจบุันเลือดสีน้ าเงิน P  พย.56 ST 147

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.1 8.1.2.2 โครงการเครือข่ายศิษยเ์ก่า P  ปีงบ ST 148

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.1 8.1.2.3 โครงการเตรียมพร้อมต้อนรับบัณฑิต P  ธค.56 ST 149

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.1 8.1.2.4 โครงการนัดพบบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ P ธค.56 ST 150

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่9 ด้านชุมชนสัมพันธ์

กลยุทธท์ี ่8.1 การพัฒนาความสัมพันธกั์บศิษย์เก่าทีด่ี

มาตรการที ่1 ให้ความส าคัญกับงานด้านศิษย์เก่าอย่างจรงิจัง โดยใช้กระบวนการและช่องทางที่

มาตรการที ่2 สรา้งแรงจูงใจ สรา้งความสัมพันธท์ีด่ีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพ่ือ

สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า     ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอยา่งที่ดี

เป้าประสงค์ : สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษยเ์ก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคล่ือนให้มหาวทิยาลัย  ขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าของเอเซีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วทิยา จริยา ปัญญา
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ความ

สอดคลอ้ง

และเชือ่มโยง

โครงการ

ใหม่

(/)

โครงการเดมิ และ

ไดป้รบัปรงุ

โครงการจาก

ข้อเสนอแนะ (/)

ช่วงเวลาทีจ่ัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ กลยุทธ/์ โครงการ / กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

รหัสโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA5.1 9.1.1.1 โครงการชุมชนต้นแบบ (บูรณาการการเรียนการสอนและวจิยั) ต.พระยนื จ.ขอนแก่น P ST/AC 151

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.2 9.1.2.1 โครงการสานสัมพันธไ์มตรีจากพีเ่พือ่น้อง P  กค-สค.57 ST 152

9.1.3.1

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.2 9.1.4.1 โครงการกายภาพบ าบัดสัมพันธ ์คร้ังที่ 23 (ม.ธรรมศาสตร์) P  ตค.56 ST 153

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.2 9.1.4.2 โครงการเทคนิคการแพทยแ์ละสหเวชศาสตร์สัมพันธ ์ (ม.หัวเฉียว) P  กย.56 ST 154

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IQA3.2 9.1.4.3 เปิดโลกทัศน์นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ P  มีค-เมย.57 ST 155

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่10 การบรหิารจัดการทรพัยากร ทรพัย์สิน และทรพัย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้

ระดับความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการ

IQA4.7 10.1.3.1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้/จดัต้ังคลินิก เพือ่การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา P RE 156

มาตรการที ่4 การพัฒนาความเข้มแข็งเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาทีด่ี (Healthy University Network)

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจดัการทรัพยากร และทรัพยสิ์นได้อยา่งมีประสิทธภิาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึง่พางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจดัหารายได้เป็นของตนเอง

กลยุทธท์ี ่10.1 การบรหิารจัดการทรพัยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

มาตรการที ่1 การจัดหารายได้จากการด าเนินงานทีม่ีประสิทธภิาพ

มาตรการที ่3 การจัดหารายได้จากการด าเนินการด้านการวิจัยและให้ค าปรกึษาทางวิชาการ

กลยุทธท์ี ่9.1 ชุมชนสัมพันธท์ีด่ี

มาตรการที ่1 การท า University Social Responsibility (USR)

มาตรการที ่2 เปิดพ้ืนทีภ่ายในมหาวิทยาลัยเพ่ือแบ่งปัน สงเคราะห์ เก้ือกูลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ใช้ประโยชน์

มาตรการที ่3 สรา้งช่องทางการรบัรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนรว่มในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่

เกิดผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบกับชุมชน
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