
ระดบั

คณะเทคนิคการแพทย์

แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2555



1.  บทน า



แผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น จดัต้ังขึ้นเมื่อวนัที่  18  กรกฎาคม  2521  ตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  95  ตอนที่  72  

นับถึงปัจจบุันมีอาย ุ 30  ปี  ซ่ึงคณะได้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านมาอยา่งต่อเนื่อง  โดยสังเขป  ดังนี้

พ.ศ. 2521 จดัต้ังคณะเทคนิคการแพทย์

พ.ศ. 2522 รับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย ์ เป็นรุ่นแรก

พ.ศ. 2523 รับโอนโรงเรียนพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตร  1  ปี  จากคณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2525 รับการสนับสนุนเงินรายได้จากคณะแพทยศาสตร์มาต่อเติมโรงเก็บพัสดุคณะแพทยศาสตร์เป็นอาคารชั่วคราว (เล้าไก)่

พ.ศ. 2526 รับนักศึกษาสาขากายภาพบ าบัด  เป็นรุ่นแรก

พ.ศ. 2527 ยา้ยส านักงานคณบดีมาที่อาคาร  1  (ตึกเก่า)

พ.ศ. 2529 ปิดหลักสูตรพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย ์ หลักสูตร  1  ปี

พ.ศ. 2530 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์

พ.ศ. 2531 เปิดหลักสูตรพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย ์ หลักสูตร  2  ปี

พ.ศ. 2532 เปิดใช้อาคารปฏิบัติการกายภาพบ าบัด

พ.ศ. 2535 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีกายภาพบ าบัด

พ.ศ. 2538 จดัต้ังสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบัด

พ.ศ. 2539 -  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารห้องปฏิบัติการ

-  รับอนุมัติงบประมาณผูกพันต้ังแต่ปีงบประมาณ  2539-2542  เป็นจ านวนเงิน  104,480,000 บาท เพือ่ก่อสร้างอาคาร 2 (อาคารใหม)่

พ.ศ. 2540 -  ปิดหลักสูตรพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย ์ หลักสูตร  2  ปี

-  เปิดหลักสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาปฏิบัติการ

พ.ศ. 2542 -  ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารห้องปฏิบัติการ

-  สร้างอาคาร 2 แล้วเสร็จ  และยา้ยเข้าใช้พืน้ที่

พ.ศ. 2543 เปล่ียนชื่อหลักสูตร ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการปฏิบัติการทางการแพทย์

เป็น  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

พ.ศ. 2544 -  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย ์ และปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีกายภาพบ าบัด

พ.ศ. 2545 -  เป็นแกนน าในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์  (หลักสูตรร่วม)

-  จดัต้ังศูนยว์จิยัและพัฒนาการตรวจวนิิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์(ศวป.) โดยมุ่งด าเนินการวจิยัและพัฒนาใน  4 แนวทางหลัก

พ.ศ. 2546 -  เปิดหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขากายภาพบ าบัด

ประวัติ / ความเป็นมา / พัฒนาการ
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แผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะเทคนิคการแพทย์

-  เปิดหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารพยาธวิทิยาคลินิก  (โครงการพิเศษ)

-  เปิดหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคนิคการแพทย ์(โครงการพิเศษ)

พ.ศ. 2549 -  ปรับโครงสร้างส านักงานคณบดีเป็น  2  กลุ่มภารกิจ และยบุ 5 ภาควชิา เป็น 2 สายวชิา คือ สายวชิาเทคนิคการแพทย์

   และสายวชิากายภาพบ าบัด

พ.ศ.2550 -  เร่ิมใช้โปรแกรม e-Office เป็นเคร่ืองมือในระบบการบริหารงานภายในคณะ

-  เร่ิมใช้ระบบการประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA

พ.ศ.2551 -  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับ Fujita Health University  , ประเทศญีปุ่น่

-  ขยายโครงการความร่วมมือกัยสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ในโครงการยกระดับนักวเิคราะห์การแพทยใ์ห้เป็นระดับปริญญาตรี
-  ปรับโครงสร้างภายในสายวชิาเป็นกลุ่มวชิาต่างๆ จ านวน  8  กลุ่มวชิา

-  แต่งต้ังประธานกรรมการหลักสูตรต่างๆภายในคณะ

-  เปิดหลักสูตรปริญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย ์ (หลักสูตรใหม่  2551)

พ.ศ.2552 - โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับ Kumamoto Health Science University , ประเทศญีปุ่น่

-  จดัท าหลักสูตร ป.โท สาขากายภาพบ าบัด (โครงการพิเศษ) รับนักศึกษาปีการศึกษา  2553  (หลักสูตรใหม่  2552)

- จดัท าหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ (2 ปริญญา) ในสาขากายภาพบ าบัด (รับนักศึกษาปี 2554)

- จดัท าหลักสูตรนานาชาติ สาขาเทคนิคการแพทย ์(ป.โท/ป.เอก) รับนักศึกษาปี 2554

- จดัท าหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิากายภาพบ าบัด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

- จดัท าหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

- จดัท าหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิากายภาพบ าบัด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

- จดัท าหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาพยาธวิทิยาคลินิกและการจดัการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
พ.ศ.2553 - จดัท าหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามเกณฑ์ TQF

- จดัท าหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

- จดัท าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

- ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดด าเนินการสอนหลักสูตรวทิยาศาตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย)์ ที่ปรับปรุงหลักสูตร (สถาบันเก่า) และสถาบันใหม่ที่บัณฑิตเป็นรุ่นแรก

เมื่อคราวประชุม คร้ังที่ 7/2553 เมื่อวนัที่ 21 กันยายน 2553

- ใช้โปรแกรม n-workload ในการคิดภาระงานสอนทุกคณาจารย์

- ใช้โปรแกรม AMSMIS ในการเก็บข้อมูลของบุคลากร

- จดัท ารายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellencd : EdPEx)

พ.ศ.2554 - เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร  ได้แก่ วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคนิคการแพทย ์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

- และเปิดภายในภาคเรียนที่ 2/2554  ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(นานาชาติ)

op1 - หน้า  4



แผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะเทคนิคการแพทย์

โครงสร้างการบริหารงาน  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้อ านวย

คณะกรรมการประจ าคณะ

หัวหน้าสายวิชาเทคนิค
การแพทย/์กายภาพบ าบัด

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 
จริยธรรมและศิลปวฒันธรรม

ผู้จัดการสถานบริการ
สุขภาพเทคนิค
การแพทย์และ
กายภาพบ าบัด

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บัณฑิตศึกษาและวิเทศ

สัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดบัปรญิญา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คณะกรรมการจัดการ
หลักสูตร

ผู้ประสานรายวิชา

หัวหน้ากลุ่มวชิาฯ

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับ

คณะกรรมการวิจัยและ
วิเทศสมัพันธ์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จริยธรรมและศิลปวฒันธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
จริยธรรมและศิลปวฒันธรรม

คณะกรรมการ
บริหารสถาน
บริการสุขภาพ

เทคนิค
การแพทย์และ
กายภาพบ าบัด

คณะกรรมการ
จัดท าวารสาร

เทคนิคการแพทย์
และ

กายภาพบ าบัด

เลขานุการประจ าคณะ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านวชิาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร

ผู้ประสานรายวิชา

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
บัณฑิตศึกษาและวิเทศ

คณะกรรม
การพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ

คณะกรรมการ
ประกัน และพฒันา
คุณภาพบุคลากร

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและ
สารสนเทศ
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แผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  ได้จัดการเรยีนการสอน 2 สาขา ทัง้ในระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ดังนี้

ในปีการศึกษา 2554  มีวธีิการรบันักศึกษา ดังนี้

ข้อมูลพ้ืนฐาน / ข้อมูลส าคัญ

1.ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิากายภาพบ าบัด
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)
2.ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 ระดับมหาบัณฑิต
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิากายภาพบ าบัด
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิากายภาพบ าบัด (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจัดการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร ์(หลักสูตรรว่ม 7 คณะ)
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา (หลักสูตรรว่ม)
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา (โครงการพิเศษ)   (หลักสูตรรว่ม)
2.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย์
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (นานาชาต)ิ
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร ์(หลักสูตรรว่ม 7 คณะ)
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์(หลักสูตรรว่ม)
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์(นานาชาต)ิ  (หลักสูตรรว่ม)
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา (หลักสูตรรว่ม)
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา (โครงการพิเศษ)  (หลักสูตรรว่ม)

ในการผลิตบัณฑติของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการรบันักศึกษาในระดับปรญิญาตรแีละบัณฑติศึกษา ทัง้สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขากายภาพบ าบัด  

ก.ระดับปริญญาตรี
●  นักเรยีนมูลนิธิส่งเสรมิโอลิมปิกวชิาการและพัฒนามาตรฐานวทิยาศาสตรใ์นพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวฒันาฯ  (สอวน.)
●  นักเรยีนผูมี้ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา  (เฉพาะสาขาวชิากายภาพบ าบัด)
●  กองทุน  40  ปี  มข.
●  การรบันักเรยีนในเขตภาคเหนือเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น
●  การรบับุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่นโดยวธีิรบัตรง  (นักเรยีนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)
●  การรบับุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง  (Admissions)
●  เจ้าหน้าทีว่ทิยาศาสตรก์ารแพทย์   (เฉพาะสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์)
●  โครงการรบัตรงวธีิพิเศษ  ซึง่ประกอบด้วย
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นักเรยีนทีมี่ผลการเรยีนดีทัว่ประเทศ
นักเรยีนทีไ่ด้รบัทุนจากองค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
นักเรยีนทีมี่ผลการเรยีนดีในจังหวดัปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส

ทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ของภาครฐั

หลักสูตรพยาธิวทิยาคลินิกและการจัดการ (โครงการพิเศษ) หลักสูตรเทคนิคการแพทย์  และหลักสูตรปรญิญาเอก สาขาวทิยาศาสตรการเคลื่อนไหวในมนุษย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

และมีความรว่มมือกับสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวในโครงการยกระดับนักวเิคราะห์การแพทย์เป็นระดับปรญิญาตรี

ข.ระดับบัณฑิตศึกษา
      การรบันักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  ประกอบด้วย ปรญิญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรก์ารแพทย์  หลักสูตรกายภาพบ าบัด หลักสูตรกายภาพบ าบัด (โครงการพิเศษ) 

     นอกจากนีย้ังมีหลักสูตรรว่มกับมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์หลักสูตรชีวเวชศาสตร ์ ทัง้ระดับปรญิญาโท และปรญิญาเอก (หลักสูตรรว่ม 7 คณะ)

●  โครงการพิเศษ (เฉพาะสาขาเทคนิคการแพทย)์  ซึง่เป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถและขยายโอกาสให้เจ้าหน้าทีว่ทิยาศาสตรก์ารแพทย์  
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วิสัยทัศน์ (Vision)

      "เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด ช้ันน าของประเทศและภูมิภาคอาเซียน"
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พันธกิจ (Mission)

             ผลิตบัณฑิตทีมี่ความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม  งานวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม ทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับมาตรฐานสากล ท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม อย่าง
ต่อเนือ่งและย่ังยืน

              โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทีมี่คุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  เป็นส่วนหนึง่ของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทีมี่
คุณภาพ  สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัย เพ่ือการ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้  น าสู่การแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขของชุมชนและสังคมและ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  มุ่งเน้นการประสานงานและให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทีเ่ป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
ให้สืบต่อไป
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เป้าประสงค์
( Goals)

1 การผลิตบัณฑติและพัฒนานกัศึกษาทีมุ่่งส่งเสรมิศักยภาพให้เป็นบัณฑติทีพ่ึงประสงค์ 1 บัณฑติมีคุณลักษณะพึงประสงค์และตรงตามความตอ้งการของประเทศ

2 การวิจัยและพัฒนาทีส่รา้งองค์ความรูใ้ห้เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

2 แหล่งสรา้งและพัฒนาองค์ความรูท้ีต่อบสนองตอ่การเพิม่ศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ

3 การบรกิารวิชาการทีเ่สรมิสรา้งการพัฒนาทีย่ั่งยืน 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบรกิารวิชาการทีส่นบัสนนุการพัฒนาสังคม 
ชุมชนและประเทศ

4 การอนรุกัษ์ พัฒนา ถา่ยทอดและฟืน้ฟูขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื

4 เป็นแหล่งอนรุกัษ์ พัฒนา ถา่ยทอดและฟืน้ฟูภูมิปัญญา ขนบธรรมเนยีม ประเพณีอีสาน
เพือ่มุ่งเนน้การพัฒนาชุมชนและสังคม

5 การบรหิารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบรหิารจัดการตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่

( Strategic Issues)

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์
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บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์
และตรงตามความต้องการของ

สังคมและประเทศ

องค์ความรู้และนวัตกรรม สามารถ
ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการ

แข่งขันของประเทศ

ผลงานวิจัยเป็นแหล่งอ้างอิงการ
บริการวิชาการชั้นน าของ

ภูมิภาคอาเซียน

ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์

ชาวบ้านน าไปสู่การบริการชุมชน
และสังคม

องค์กรที่มีการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มิติ
ที ่
 2

คุณ
ภา
พก

าร
ให
้บร
ิกา
ร ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน

คุณภาพของบัณฑิต
เป็นแหล่งผลิตผลงานองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ตลอดจนนักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่เป็นเลิศใน
สาขาเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ าบัด

สังคมและผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อบทบาทของคณะ

เทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

และสังคม

คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีชื่อเสียง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

มิติ
ที ่
 3

ปร
ะส
ิทธิ

ภา
พก

าร
ปฏิ

บัต
ิงา
น

พัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและประเทศ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ การวิจัย
และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพและอื่นๆ

 ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

พัฒนาระบบการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมบนพื้นฐาน

ของการมีส่วนร่วม

พัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อการพึ่งตนเอง

พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กร  
ภาพลักษณ์  การประชาสัมพันธ์

และการตลาด

มิติ
ที ่
 4

พัฒ
นา
อง
ค์ก

ร พัฒนาระบบการบริหารบุคคล พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมและความผาสุก

พัฒนาระบบบริหารตามแนว
ทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้  การ

ท างานแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย

แผนทียุ่ทธศาสตร์  (Strategies Map)

วิสัยทัศน์
เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด ช้ันน าของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

มิติ
ที ่
 1

ปร
ะส
ิทธิ

ผล
ตา
ม

ยุท
ธศ
าส
ตร
์

ได้รบัการจัดอันดับในระดับชาตแิละการรบัรองคุณภาพระดับสากล
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ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานกัศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์   
1.บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และตรงตามความต้องการของประเทศ

3.2 มีการสง่เสริมกิจกรรมนศ.ที่
ครบถว้นและสอดคลอ้งกับ
คุณลษัณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์

IQA-
KKU

1.1

1.1.1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที่ (ปกต)ิ / ST 01
1.1.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 (พเิศษ) / ST 02
1.1.3 สมัมนาวชิาชพีเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบัด / ST 03

3.5 การสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา IQA-
KKU

1.1.4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนานกัศึกษา

2.21 IQA-
KKU

1.1.4.1  โครงการคุณภาพชวีตินักศึกษา (พบฝา่ยพฒันาฯ) / ST 04

1.1.4.2  โครงการสมัมนาระหวา่งฝา่ยพฒันาฯ กับสโมสรนักศึกษา / ST 05
1.1.4.3  โครงการกีฬาเทคนิคสหเวชศาสตร์สมัพนัธ์ / ST 06
1.1.4.4  โครงการสมัมนา ศกท. / ST 07

2.30 5 IQA-
KKU

1.1.4.5  โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษา / ST 08

1.1.4.6  โครงการเยีย่มบ้านนักศึกษาทุน / ST 09
2.7 สกอ. 1.1.4.7  โครงการ PT idol / ST/PT 10

1.1.4.8  PT-KKU Ambassador / ST/PT 11
1.1.5 ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา

1.1.5.1  โครงการสง่เสริมความสมัพนัธ์อาจารยก์ับนักศึกษา / ST 12
1.1.6 กิจกรรมของชุมนมุต่างๆ

1.1.6.1  ชมุนุมภาษา : องักฤษ / ญ่ีปุ่น / เกาหลี / ST 13
1.1.6.2  ชมุนุมคอมพวิเตอร์ : การเขยีน website เบ้ืองตน้ / ST 14

2.8 สกอ. 1.1.6.3  ชมุนุมจริยธรรม-ศิลปวฒันธรรม / ST 15

1.1.6.4  ชมุนุมดนตรี / ST 16
1.1.6.5  ชมุนุมถา่ยภาพ / ST 17
1.1.6.6  ชมุนุมวชิาชพี
           1)  โครงการ เปิดบ้านสนี้ าเงิน / ST 18

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

จดัท าแผนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยก าหนด
เป้าหมายและทศิทางการผลิตบัณฑิตในระยะยาวให้สอดคล้องกับ
ปัจจยัทรัพยากร ลักษณะของสาขาหรือศาสตร์ความต้องการก าลังคน
และความคาดหวงัของสังคม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับ นศ.

ระดับความส าเร็จของการ
พฒันาคุณลกัษณะบัณฑิตที่
พงึประสงค์ของมหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น

ระบบและกลไกการพฒันา
ศักยภาพความเป็นบัณฑิต

ระบบและกลไกการพฒันา
สมัฤทธ์ิผลการเรียนตาม
คุณลกัษณะของบัณฑิต
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

           2)  โครงการสาขากายภาพบ าบัด / ST 19
           3)  โครงการสาขาเทคนิคการแพทย์ / ST 20
1.1.6.7  ชมุนุมกีฬา
           1)  โครงการกีฬาน้องใหม่ / ST 21
           2)  โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์น้องพี่สนี้ าเงิน / ST 22
           3)  โครงการกีฬาศูนยว์ทิยาศาสตร์สขุภาพ / ST 23
           4)  โครงการกีฬาเทคนิค-เภสชัสมัพนัธ์ / ST 24

1.1.7 กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม
1.1.7.1  โครงการค่ายเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบัดสูช่มุชน / ST 25

 1.1.7.2  โครงการสานสมัพนัธ์ไมตรีจากพี่เพื่อน้อง / ST 26
* 1.1.7.3  โครงการคิด(ส)์ดี / ST 27

10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
 3ดี (3D)

5 IQA-
KKU

1.1.8 กิจกรรมส่ีประสาน (คณะฯ / นกัศึกษา/ศิษย์เก่า/ผู้ปกครอง)

10.2 ผลที่เกิดขึน้กับผูเ้รียนตาม
นโยบาย 3ดี (3D)

5 IQA-
KKU

1.1.8.1  โครงการนัดพบผูป้กครองนักศึกษาใหม่และคูมื่อผูป้กครอง / ST 28

3.1 5 IQA-
KKU

1.1.8.2  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 (ปกต)ิ / ST 29

1.1.8.3  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 (พเิศษ) / ST 30
2.13 5 IQA-

KKU
1.1.8.4  โครงการพาน้องร้องเพลงคณะ / ST 31

1.1.8.5  โครงการรายงานตวัน้องใหม่ / ST 32
1.1.8.6  โครงการนัดพบบัณฑิต / ST 33
1.1.8.7  โครงการซุม้ถา่ยภาพและป้ายแสดงความยนิดีกับบัณฑิต / ST 34

* 1.1.8.8  โครงการลกูศิษย ์อาจารย ์ประสานผูป้กครอง : บ้านหลงั
ที่ 2

/ ST 35

1.1.9  โครงการร่วมมือกับศิษย์เก่า
1.1.9.1  โครงการฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า / ST 36
1.1.9.2  โครงการเชดิชศูิษยเ์ก่าคนดีศรีคณะ / ST 37

1.1.10 การผลติบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ / AC 38
3.3 เงินบริจาคจากศิษยเ์ก่า WUR 1.1.11 การผลติบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย ์

(โครงการพเิศษ)
/ AC 39

ร้อยละของนักศึกษาหรือศิษย์
เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ปีที่ผา่นมาที่ได้รับการ
ประกาศเกียรตคิุณยกยอ่งใน
ด้านวชิาการ วชิาชพีคุณธรรม
 จริยธรรม หรือรางวลัทาง
วชิาการหรือด้านอืน่ที่
เกีย่วขอ้งกับคุณภาพบัณฑิต
ในระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติ

มีการจัดการบริการแก่
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

1.1.12 การผลติบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบ าบัด / AC 40
1.1.13  การผลติมหาบัณฑิตหลกัสตูร วทิยาศาสตร์การแพทย ์พยาธิ

วทิยาคลนิิกและการจัดการ เทคนิคการแพทย ์กายภาพบ าบัด ชวี
เวชศาสตร์

/ GR 41

1.1.14 การผลติมหาบัณฑิตหลกัสตูร วทิยาศาสตร์การแพทย ์พยาธิ
วทิยาคลนิิกและการจัดการ เทคนิคการแพทย ์กายภาพบ าบัด ชวี
เวชศาสตร์

/ GR 42

2.19 IQA-
KKU

1.1.15 การผลติปรัชญาดุษฏีบัณฑิต หลกัสตูรนานาชาต ิวทิยาศาสตร์การ
เคลือ่นไหวของมนุษย์

/ GR 43

1.2

2.3 5 IQA-
KKU

1.2.1 โครงการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร

1.2.1.1 โครงการแนะแนวสญัจร / AC 44
1.2.1.2 โครงการแนะนะวชิาชพีแก่นักเรียนที่มาเยีย่มคณะฯ / AC 45
1.2.1.3 โครงการจัดท าสือ่ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรระดับปริญญาตรี
 สาขาวชิาเทคนิคการแพทยแ์ละสาขาวชิากายภาพบ าบัด

/ AC 46

3.1 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้าน
ขอ้มูลขา่วสาร

สกอ. 1.2.1.4 โครงการจัดท าสิง่ของที่ระลกึส าหรับการประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร

/ AC 47

1.2.1.5 โครงการตลาดนัดหลกัสตูร / AC 48
1.2.2 ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอก 4 ทุน 3 ปี 

50,000 x 4 x 3 = 600,000 โท 9 ทุน 2 ปี 40,000 x 9 x 2 = 
720,000)

/ GR 49

1.2.3 โครงการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรบัณฑิตศึกษาและการตลาดเชงิรุก / GR 50
1.3

ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่จบตาม
ก าหนดเวลา

5
63.64%
(14/22)

มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอนซึง่
บุคคล องค์กร และชมุชน
ภายนอกมีสว่นร่วม

พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษาให้มีความหลากหลายเพ่ือได้นกัเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษ ผู้มีศักยภาพสูง ผู้ด้อยโอกาสโดยเช่ือมโยงกับการ
จดัโครงการ/กิจกรรม การให้ทนุ การประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิง
รุก

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพที่สะทอ้นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น โดย
ทบทวนและประเมินการจดัการหลักสูตรโดยเนน้การประเมิน
ผลสัมฤทธิข์องหลักสูตร (Result Based) และน าผลการประเมินมาใช้
ในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนา/ปรับเปล่ียน
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

2.1 มีระบบและกลไกในการ
พฒันาและบริหารหลกัสตูร

5 IQA-
KKU

1.3.1 โครงการสง่เสริมการประเมินรายวชิาของ นศ.ผา่นทางเวบ็ไซต์ / AC 51

2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1
 ปี

5
100%

IQA-
KKU

1.3.2 โครงการประเมินและรายงานผลการจัดการหลกัสตูรตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ในหลกัสตูรบัณฑิตศึกษา

/ GR 52

2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีได้เงินเดือนเริ่มตน้
เป็นไปตามเกณฑ์

5
100%

IQA-
KKU

1.3.3 โครงการพบปะสงัสรรค์กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับฟงั
ขอ้เสนอแนะทุกภาคการศึกษา (2 ครั้ง)

/ GR 53

2.20 ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่
ส าเร็จการศึกษา

5
100%

IQA-
KKU

1.3.4 โครงการเยีย่มศิษยเ์ก่าเพื่อหาขอ้มูลส าหรับการพฒันาหลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการ
จัดการ ตามภูมิภาคตา่งๆ 2 ภูมิภาค

/ GR 54

2.28 ร้อยละของหลกัสตูรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอดุมศึกษา
แห่งชาต ิตอ่หลกัสตูรทั้งหมด

5 IQA-
KKU

1.3.5 โครงการจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 และ 7  ระดับปริญญาตร/ีโท/เอก / AC/
PT

55

2.25 ร้อยละของหลกัสตูรที่ได้
มาตรฐานตอ่หลกัสตูรทั้งหมด

5
100%

IQA-
KKU

1.3.6 โครงการตดิตามการปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ / PT 56

2.11 ระดับความพงึพอใจตอ่
บัณฑิตของผูใ้ชบั้ณฑิต

5
77.57%

IQA-
KKU

1.3.7 โครงการรับรองสถาบัน ปริญญา และหลกัสตูรวทิยาศาสตร
บัณฑิต (กายภาพบ าบัด)

/ AC/
PT

57

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

สมศ. 1.3.8 การสมัมนา เพื่อพฒันาการสอนปฏิบัตกิารวชิาวทิยาศาสตร์การ
บริการโลหิต หลกัสตูรใหม่

/ AC/
ภูมิฯ

58

1.3.9 การประชมุร่วมและการปรึกษาหารือกับสถาบันสมทบเพื่อการ
เรียนการสอนหลกัสตูรเฉพาะทาง  (ป.บัณฑิต)

/ ภูมิฯ 59

2.26 1.4
1.4.1 โครงการจัดท าคูมื่อนักศึกษา / AC 60
1.4.2 โครงการสอนเสริมหรือทบทวนให้แก่นักศึกษาในบางรายวชิาและ

หัวขอ้ที่เขา้ใจยาก
/ AC 61

ระดับความพงึพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่ประสทิธิภาพ
การสอนของคณาจารย์

5
97.90%

พัฒนาระบบสนบัสนนุการเรียนการสอนให้เข้มแข็งIQA-
KKU 
THES
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

1.4.3 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการหลกัสตูรระดับปริญญาตรีใน
ระดับผูป้ฏิบัตงิาน

/ AC 62

1.4.4 โครงการการบริหารหลกัสตูรระดับปริญญาตรีสาขาวชิาเทคนิค
การแพทยแ์ละสาขาวชิากายภาพบ าบัด

/ AC 63

7.10 IQA-
KKU

1.4.5 โครงการเปิดบริการห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทยน์อกเวลา
ราชการ

/ AC 64

1.4.6 โครงการจัดท าโลใ่ห้บัณฑิตสาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์โครงการ
พเิศษ

/ AC 65

2.5 ห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

สกอ. 1.4.7 โครงการจัดอบรมนักศึกษาเกีย่วกับการแก้ปัญหาเบ้ืองตน้ในการ
ใชอ้ปุกรณ์โสตและคอมพวิเตอร์ในห้องบรรยาย

/ AC 66

1.4.8 โครงการสมัมนาเกีย่วกับมาตรฐานการฝกึปฏิบัตกิารใน
โรงพยาบาลสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

/ AC 67

1.4.9 โครงการเยีย่มศิษยเ์ก่าเพื่อหาขอ้มูลส าหรับการพฒันาหลกัสตูร 
วทบ.เทคนิคการแพทย์

/ AC 68

2.19 ร้อยละของนักสกึษาระดับ
ปริญญาโทที่จบตาม
ก าหนดเวลา

5
63.64%
(14/22)

IQA-
KKU

1.4.10 โครงการเงินรางวลัส าหรับอาจารยแ์ละบัณฑิตศึกษาที่จบก่อน 
หรือจบตามเวลาของหลกัสตูร (เฉพาะหลกัสตูรที่ท าวทิยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์)

/ GR 69

2.27 1.4.11 กิจกรรมการจัดเตรียมความพร้อมของอปุกรณ์ห้องบรรยายตา่ง ๆ
1.4.11.1 จัดหาเครื่อง LCD ส ารอง ส าหรับการเรียนการสอน 
ประชมุ(ส ารอง 2 เครื่อง)

/ AD 70

1.4.12 โครงการสมัมนาร่วมกับอาจารยพ์เิศษวชิาฝกึปฏิบัตทิางจุล
ชวีวทิยา

/ AC
/Micro

71

2.30 ระบบและกลไกการพฒันา
ศักยภาพความเป็นบัณฑิต

5 IQA-
KKU

1.5

4 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ผา่นใบประกอบ
วชิาชพีตอ่จ านวนผูเ้ขา้สอบ
ทั้งหมด

1
61.42%
(127/78)

กพร.4 1.5.1 โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวชิาชพีสาขาวชิา
เทคนิคการแพทย ์ครั้งที่ 1

/ AC 72

1.5.2 โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวชิาชพีสาขาวชิา
เทคนิคการแพทย ์ครั้งที่ 2

/ AC 73

1.5.3 โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวชิาชพีสาขาวชิา
กายภาพบ าบัด

/ AC 74

ระดับความพงึพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่ปัจจัย
สนับสนุนการเรียนรู้และสิง่อ า
นายความสะดวก

5
86.31%

IQA-

KKU  
THES

พัฒนาทกัษะและศักยภาพของนกัศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์

3
7,234.32

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดที่ใชใ้นระบบ
ห้องสมุด คอมพวิเตอร์ และ
ศูนยส์ารสนเทศตอ่นักศึกษา
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

2.18 1.5.4 โครงการตดิตามผลการเรียนของนักศึกษาอยา่งเป็นระบบ / AC 75
1.5.5 โครงการทุนสนับสนุนการจัดหา notebook ส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา
/ GR 76

2.11 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตพีมิพห์รือเผยแพร่

สมศ. 1.5.6 โครงการสมัมนาเชงิปฏิบัตกิารเพื่อพฒันาการเขยีนบทความวจัิย
เพื่อการตพีมิพ์

/ GR 77

9.1 ร้อยละความพงึพอใจของ
นักศึกษา

5
92.11%

กพร.9.1 1.5.7 โครงการสง่เสริมและพฒันาทักษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
สือ่สารของนักศึกษาบัณฑิต

/ GR 78

2.23 ร้อยละของบทความ
วทิยานิพนธ์ปริญญาโทที่
ตพีมิพเ์ผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาตติอ่จ านวน
วทิยานิพนธ์

5
100%

IQA-KKU 1.5.8 โครงการปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา / GR 79

2.24 5
100%

IQA-KKU 1.5.9 โครงการสมัมนาเพื่อสร้างเสริมความสมัพนัธ์ของ นศ.
บัณฑิตศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

/ GR 80

1.5.10 โครงการประชมุวชิาการและน าเสนอผลงานประจ าปีในระดับ
บัณฑิตศึกษากับสถาบันผูผ้ลติบัณฑิตทั้งเทคนิคการแพทยแ์ละ
กายภาพบ าบัด

/ GR 81

1.5.11  โครงการบริการชมุชนเพื่อพฒันาทักษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบ (การมีภาวะผูน้ า มนุษยสมัพนัธ์ มี
จิตส านึกสาธารณะ)

/ GR 82

2.12 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตพีมิพห์รือเผยแพร่

สมศ. 1.5.12 โครงการสง่เสริมการมีคุณธรรมและจริยธรรม : โครงการศึกษา
ธรรมและฝกึสมาธิของนักศึกษาร่วมกับอาจารยท์ี่ปรึกษา

/ GR 83

1.5.13 โครงการสง่เสริมสง่เสริมทักษะทางความรู้และปัญญา : โครงการ
เสริมความรู้ทางสถติิ

/ GR 84

1.5.14 โครงการเพิ่มจ านวนผูส้อบใบประกอบวชิาชพีสายวชิา
กายภาพบ าบัด

/ PT 85

1.5.15 โครงการจิตอาสาเพื่อผูป่้วยทางกายภาพบ าบัด / PT 86
2.15 จ านวน นศ.นานาชาตริะดับ

ปริญญาตรี
WUR 1.6 ส่งเสริมและสนบัสนนุการเปิดหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือเปิดตลาด

การศึกษาสู่ระดับสากล

ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่จบตาม
ก าหนดเวลา

5
82.18%

IQA-
KKU

ร้อยละของบทความ
วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่
ตพีมิพเ์ผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาตติอ่จ านวน
วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก
ทั้งหมด
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

2.15 จ านวนนักศึกษานานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา

3 IQA-
KKU

1.6.1 การพฒันาหลกัสตูรนานาชาต ิวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

/ GR 87

2.16 5 1.7
1.7.1 โครงการแลกเปลีย่นบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับ 

FHU/KHU
/ GR 88

2.17 จ านวนนักศึกษาแลกปลีย่น
จากตา่งประเทศ

5 IQA-
KKU 
THES

1.7.2 โครงการประชาสมัพนัธ์แนวรุกไปประเทศสาธารณรัฐประชาชาน
จีนและเวยีดนาม

/ GR 89

11.6 ระดับความส าเร็จของการ
พฒันาสถาบันสูส่ากล

สมศ. 1.8

1.8.1 โครงการสนับสนุนความร่วมมือกับตา่งประเทศ / GR 90
2.2 อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก สกอ. 1.9

1.9.1 โครงการการจัดประชมุวชิาการนานาชาต ิปี 2555 / GR 91
1.9.2 โครงการสง่เสริมสนับสนุนและพฒันานักวจัิยใหม่ (กองทุนวจัิย) / RE 92
1.9.3 โครงการสนับสนุนและสง่เสริมการท าวจัิยด้านการเรียนการสอน  

(กองทุนวจัิย)
/ RE 93

1.9.4 โครงการสง่เสริมสนับสนุนและพฒันานวตักรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
(กองทุนวจัิย)

/ RE 94

1.9.5 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งอาจารยแ์ละกลุม่
วจัิย

/ RE 95

1.9.6 โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวจิยเป็นฐานในทาง
กายภาพบ าบัด

/ AC/P
T

96

2.29 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน

5 IQA-
KKU

1.10

2.2 5 IQA-
KKU

1.10.1 โครงการสง่เสริมและพฒันาการเรียนการสอนแบบ SCL และ 
e-learning

/ AC 97

1.10.2 โครงการสง่เสริมและพฒันาการเรียนการสอนแบบ Research 
based Learning

/ AC 98

1.10.3 โครงการ Acedemic Writing Clinic Online / RE 99
1.10.4 โครงการพฒันาการเรียนการสอนรายวชิาในหลกัสตูรสาขาวชิา

เทคนิคการแพทยใ์นระบบ e-learning
/ GR 100

พัฒนาบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

ส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการของมหาวทิยาลัย

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระบบ e-learning เพ่ือการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

จ านวนนักศึกษาแลกปลีย่น
ไปตา่งประเทศ

IQA-
KKU 
THES

ประสทิธิภาพของการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
(STudent Centered Learning)
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

1.10.5 โครงการจัดการฐานขอ้มูลอา้งองิ EnNote ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

/ GR 101

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวจิยัและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. แหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

4.1 5 IQA-
KKU

2.1 สร้างและพัฒนานกัวจิยัให้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

2.1.1 กองทนุสนบัสนนุการวิจัย  คณะเทคนคิการแพทย์ / RE 102

4.3 เงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองาน
สร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวจัิยประจ า

สกอ. 2.1.2 โครงการเงินรางวัลส าหรับผูท้ี่ตพีิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูง
 impact ตัง้แต ่5 ขึน้ไป สมทบที่ได้จากมหาวิทยาลัย 
(กองทนุวิจัย)

/ RE 103

4.3.1 IQA-
KKU

2.1.3 โครงการบ่มเพาะอาจารยว์จัิย (เงินรายได้) / RE 104

2.1.4 ทุนวจัิยอาจารยบ่์มเพาะ (กองทุนวจัิย) / RE 105

4.3.2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจัิย
และงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน ตอ่อาจารย์
และนักวจัิยประจ าทั้งหมด

IQA-
KKU

2.1.5 โครงการคลนิิกการวจัิย / RE
/PT

106

2.21 จ านวนผลงานวทิยานิพนธ์
และผลงานวชิาการของ นศ.ที่
ได้รับรางวลัในระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาตใินปี กศ.ษ.
2553

KKU 2.2

11.5 มีศูนยค์วามเป็นเลศิ สมศ. 2.2.1 กองทุนสนับสนุนการวจัิย  คณะเทคนิคการแพทย์ / RE 107

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวจัิยหรืองาน
สร้างสรรค์

สกอ. 2.2.2 โครงการสนับสนุนและสง่เสริมการท าวจัิยจากงานประจ า(กองทุน
วจัิย)

/ RE 108

จ านวนเงินสนับสนุนงานวจัิย
และงานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบันตอ่อาจารยแ์ละ
นักวจัิยประจ าทั้งหมด

พัฒนาโครงสร้างระบบบริหารจดัการการวจิยั เพ่ือสร้างและพัฒนา
ผลงานวจิยั นวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์

มีการพฒันาระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการผลติ
งานวจัิยและงานสร้างสรรค์
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ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

4.8 IQA-
KKU

2.2.3 โครงการพฒันาระบบสนัยสนุนการถา่ยทอดองค์ความรู้จากการ
วจัิยที่เชือ่มโยงกับการสนับสนุนของมหาวทิยาลยั

/ RE 109

2.2.4 โครงการพฒันาระบบสนัยสนุนการจดสทิธิบัตรและอนุสทิธิบัตรที่
เชือ่มโยงกับการสนับสนุนของมหาวทิยาลยั

/ RE 110

2.3
2.3.1 กองทุนสนับสนุนการวจัิย  คณะเทคนิคการแพทย์ / RE 111

4.10 ร้อยละของอาจารยแ์ละ
นักวจัิยประจ าที่ได้รับทุนท า
วจัิยและงานสร้างสรรค์ภายใน
 มข.ตอ่อาจารยป์ระจ าและ
นักวจัิยประจ าทั้งหมด

KKU 2.3.2 โครงการตดิตาม ประเมิน และสนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จ
โครงการวจัิยที่ได้รับทุนจากคณะและมหาวทิยาลยั

/ RE 112

4.11 ร้อยละของอาจารยแ์ละ
นักวจัิยประจ าที่ได้รับทุนท า
วจัิยและงานสร้างสรรค์
ภายนอก มข.ตอ่อาจารย์
ประจ าและนักวจัิยประจ า
ทั้งหมด

KKU 2.3.3 แผนครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนทิศทางวจัิยคณะ 15 ปี / RE 113

4.6 งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตพีมิพห์รือเผยแพร่

สมศ. 2.3.4 โครงการการบริหารจัดการและบริการครุภัณฑ์กลาง มข. 
(งบประมาณบุคลากรจาก มข.)

/ RE 114

4.4.1 ร้อยละของงานวจัิยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตพีมิพ ์เผยแพร่ 
หรือน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ระดับชาตฯิ

5
88.57%
(62/70)

IQA-KK
U กพร.5

2.4

11.3 งานวจัิยที่ได้รับการตพีมิพใ์น
ระดับนานาชาติ

สมศ. 2.4.1 กองทนุสนบัสนนุการวิจัย  คณะเทคนคิการแพทย์ / RE 115

4.5 ร้อยละของบทความวจัิยที่
ได้รับการอา้งองิ (Citation) ใน
 refereed  journal หรือใน
ฐานขอ้มูลระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาตติอ่อาจารย์
และนักวจัิยประจ า

5
175.0%
(133/76)

IQA-KK
U กพร.

3.3

2.4.2 สนบัสนนุการสร้างกลุม่วิจัยและเครือข่าย  (กองทนุวิจัย) / RE 116

พัฒนาระบบและกลไกในการสนบัสนนุการวจิยั

พัฒนาเครือข่ายและพันธมิตรความร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอก

ร้อยละของงานวจัิยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น ามาใชอ้นั
ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่ง
เด่นชดัในระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาต ิตอ่อาจารยป์ระจ า
และ/หรือนักวจัิยประจ า

5
87.14%
(61/70)
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ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

11.4 ผลงานวจัิยได้รับการอา้งองิ
ระดับนานาชาติ

สมศ. 2.5 พัฒนาระบบการส่งเสริมการเผยแพร่การวจิยั และการใช้ประโยชนจ์ากการวจิยั

4.9 จ านวนผลงานวชิาการที่ได้รับ
การจดลขิสทิธ์และ/หรือได้
รับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ที่เชือ่ถอืได้ตอ่อาจารยป์ระจ า
และ/หรือนักวจัิยประจ า

1
2.86%
(2/70)

IQA-
KKU

2.5.1 กองทนุสนบัสนนุการวิจัย  คณะเทคนคิการแพทย์ / RE 117

4.7 งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชน์

สมศ. 2.5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมตน้ฉบับเพื่อการ
ตพีิมพ์ โดยผูเ้ชีย่วชาญทั้งในและตา่งประเทศ (4 ครัง้)

/ RE 118

4.8 ผลงานวชิาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ

สมศ. 2.5.3 โครงการสนบัสนนุการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชมุ
วิชาการตา่งประเทศ (กองทนุวิจัย)

/ RE 119

11.1 ผลงานวทิยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่น าไปใช้
ประโยชน์

สมศ. 2.6

2.6.1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวชิาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน   

3.มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริการวชิาการที่สนบัสนนุการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ
5.1 มีระบบและกลไกในการ

บริการทางวชิาการแก่สงัคม
ตามเป้าหมายของสถาบัน

5 IQA-
KKU

3.1

5.2 กระบวนการบริการวชิาการให้
เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม

สกอ. 3.1.1 โครงการพฒันาประสทิธิภาพการบูรณาการงานบริการวชิาการแก่
ชมุชนตอ่การเรียนการสอน

/ PT 120

5.3 5
90.14%

IQA-
KKU

3.2

3.2.1 โครงการบริการวชิาการผา่นสือ่ รายการวทิย ุสวท. ขอนแก่น / PT 121

3.2.2 โครงการตรวจสขุภาพด้านกายภาพบ าบัดเฉพาะทาง / PT 122

3.2.3 โครงการประชมุเชงิปฏิบัตกิาร : ๒๕๕๕ สามทศวรรษ
กายภาพบ าบัด ม.ขอนแก่น: ก้าวยา่งเพื่อพฒันาสขุภาพประชาชน
ไทย

/

พัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวชิาการ

พัฒนาระบบการจดัการงานบริการวชิาการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน
ในด้านต่างๆ

ร้อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการและ
วชิาชพีที่ตอบสนองความ
ตอ้งการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของสงัคม 
ชมุชน ประเทศชาต ิและ
นานาชาตติอ่อาจารยป์ระจ า
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ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

12.1 ผลการชีน้ าและ/หรือ
แก้ปัญหาสงัคมในด้านตา่งๆ 
ของสถาบัน

สมศ. 3.2.3.1 Contemporary techniques in patients with neck pain / PT 123

3.2.3.2 กายภาพบ าบัดระบบหายใจในผูป่้วยที่พึ่งเครื่องชว่ย
หายใจ (Respiratory physiotherapy in patients with mechanical
 ventilator  dependence)

/ PT 124

3.2.3.3 กายภาพบ าบัดทางเลอืกร่วมสมัย / PT 125

3.2.3.4 กายภาพบ าบัดเพื่อการรักษาด้วยตนเองในผูป่้วยระบบ
โครงร่างและกลา้มเนือ้

/ PT 126

3.2.4 โครงการพฒันาความสามารถทางกายและการเคลือ่นไหวของ
ผูส้งูอาย ุ(งบกลุม่วจัิย IPQ)

/ PT 127

5.6 มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวชิาการแก่สงัคม
ตามเป้าหมายของสถาบัน

5 IQA-
KKU

3.3

5.4 การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของชมุชนหรือ
องค์กรภายนอก

สมศ. 3.3.1 โครงการบริการวชิาการร่วมกับศูนยบ์ริการวชิาการ ณ อ.พระยนื 
และ อ.พมิาย

/ PT 128

3.4
3.4.1

3.5
3.5.1 โครงการสนับสนุนบริการวชิาการในงานตา่งๆ

3.5.1.1 งานผูส้งูอายุ / PT 129

3.5.1.2 โครงการขอนแก่นมาราธอน / PT 130

3.6
3.6.1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนรัุกษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟขูนบธรรมเนยีม ประเพณีและวฒันธรรม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
4. เป็นแหล่งอนรัุกษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟภููมิปัญญา ขนบธรรมเนยีม ประเพณีอีสานเพ่ือมุ่งเนน้การพัฒนาชุมชนและสังคม

6.1 มีระบบและกลไกในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

5 IQA-
KKU

4.1

6.2 การสง่เสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวฒันธรรม

สมศ. 4.1.1  โครงการพธีิไหวค้รู / ST 131

ด าเนนิโครงการชุมชนต้นแบบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดย
มหาวทิยาลัยร่วมกับชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบูร
ณาการสาขาวชิา

สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหนว่ยงานของรัฐ ทอ้งถิน่และ

ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมของหนว่ยงานต่าง ๆ

ส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชด าริและนโยบายรัฐบาล

สนบัสนนุให้เกิดการพัฒนาและเช่ือมโยงศิลปวฒันธรรม ในกิจกรรม
ของคณะเทคนคิการแพทย์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น
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ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

6.2 5
32.26%
(10/31)

IQA-
KKU

4.1.2  โครงการประเพณีลอยกระทง / ST 132

* 4.1.3 โครงการถวายเทียนพรรษาเป็นพทุธบูชา / ST 133
4.1.4  ไหวพ้ระเชงิอนุรักษ ์9 วดั / AC 134

6.3 การพฒันาสนุทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวฒันธรรม

สมศ. 4.1.5 แห่เทียนเขา้พรรษา / AC 135

6.3 ร้อยละเฉลีย่ของนักศึกษาที่
เขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ในการอนุรักษ ์พฒันา และ
สร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะ
และวฒันธรรม

5
96.27%
(2,426/ 
2,520)

IQA-
KKU

4.1.6 โครงการประเพณีสงกรานต์ / AD/ST 136

4.1.7 โครงการจัดงานวนัปีใหม่ / AD 137
6.4 ร้อยละของค่าใชจ่้ายและ

มูลค่าที่ใชใ้นการอนุรักษ ์
พฒันาและสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะและ
วฒันธรรมตอ่งบด าเนินการ

5
5.03%

IQA-
KKU

4.2

4.2.1 โครงการผกูสมัพนัธ์น้องพี่บายศรีสูข่วญัสานฝนัสนี้ าเงิน / ST 138
4.2.2 รายวชิาชวีติกับสารเสพตดิ / AC 139
4.2.3 กิจกรรมในวนัสถาปนาคณะ / AD 140

4.3

4.3.1
4.4

4.4.1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

5. มหาวทิยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจดัการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.11 IQA-

KKU
5.1

5.1.1 สมัมนาการพฒันาประสทิธิภาพการท างาน / PL 141
5.1.1.1 การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อพฒันา ต.ค.-ก.พ.

พฒันาความเขม้แขง็ในระบบบริหารจัดการด้านศิลปวฒันธรรมให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของคณะเทคนคิการแพทย์

ปลูกฝังและสร้างค่านยิมความรักและภาคภูมิใจในมหาวทิยาลัย 
โดยการบูรณาการเร่ืองศิลปะ และวฒันธรรมอีสาน และเอกลักษณ์ 
มข. เข้าไปสอดแทรกในเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กระบวนงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยอย่างสม่ าเสมอ

จัดตัง้ศูนยว์จัิยเฉพาะทางศิลปะและวฒันธรรมและภูมิปัญญาอสีาน

ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจัดการตามหลกัการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5

ร้อยละของโครงการหรือ 
กิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันา
 และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ 
ศิลปะ และวฒันธรรมตอ่
จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

1.1 กระบวนการพฒันาแผน สกอ. 5.1.1.2 น าผลประเมินมาปรับปรุง มี.ค.-พ.ค.
1.2 ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตามตวัชีว้ดัของการ
ปฏิบัตงิานทั้งหมด

กพร. 5.1.1.3 ประเมินผลการท างาน

7.5 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่
ของสภาสถาบัน

สมศ. 5.1.2 จัดสมัมนาส านักงานคณบดี / AD 142

7.6 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่
ของผูบ้ริหารสถาบัน

สมศ. 5.1.3 โครงการจัดสมัมนาสายวชิา/กลุม่วชิาประจ าปี สายวชิา
กายภาพบ าบัด

/ PT 143

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

สกอ. 5.1.7 โครงการสมัมนาประจ าปีกลุม่วชิาจุลชวีวทิยาคลนิิกและ
แลกเปลีย่นเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning และ 
RBL

/ Micro 144

5.1.8  โครงการสมัมนากลุม่วชิาเคมีคลนิิก คณะเทคนิคการแพทย ์ เพื่อ
พฒันาและเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนในหลกัสตูร
ใหม่ พ.ศ.2555

/ เคมี 145

5.1.9 การสมัมนาสาขาวชิา/กลุม่วชิา ภูมิคุม้กันวทิยา และเวชศาสตร์
การบริการโลหิต

/ ภูมิฯ 146

5.1.10 การสมัมนากลุม่วชิา เพื่อการพฒันา ปรับปรุงการเรียนการสอน / จุลทรร
ศน์

147

7.2 5 IQA-
KKU

5.2 ปรับปรุงและจดัโครงสร้างองค์กรและปรับระบบบริหารงานของคณะ

5.2.1 การจัดระบบดูแล LCD ห้องบรรยาย/สมัมมนา PL 148
7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบัน

และผูบ้ริหารทุกระดับของ
สถาบัน

สกอ. 5.2.1.1 ท าประวตั ิเครื่องที่ใชง้านอยปั่จจุบัน และแทงจ าหน่าย
เครื่องช ารุด

ต.ค.-มี.ค.

11.7 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นของสถาบัน

สมศ. 5.2.2.2 แผนดูแล ซ่อม และ ระบบการจัดหา เครื่องและอะไหล่ ต.ค.-มี.ค.

9.3 5 IQA-
KKU

5.2.2 โครงการทบทวนและประเมินการปรับโครงสร้างของคณะ / AD 149

5.2.3 โครงการสรุปผลการด าเนินงาน คณะเทคนิคการแพทย ์ประจ าปี 
2554

/ คณบดี/
รองฯ

150

ระดับความส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุก
ระดับของคณะ/หน่วยงาน
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

9.2 ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยตน้
สงักัด

สมศ. 5.2.4 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านธุรการ / PT 151

9.4 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

4 IQA-
KKU

5.3

7.9 ระดับความส าเร็จของการ
ถา่ยทอดตวัชีว้ดั และ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล

5 IQA-KK
U 
กพร.2

5.3.1 การขอรับการประเมิน 15189 กก.
15189/
สถาน

152 ปลา
ยมค.-กพ

55

7.7 การพฒันาคณาจารย์ สมศ. 5.3.2 เชญิวทิยากรเขยีน  SAR PL 153
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน
สกอ. 5.3.3 ด้านประกันคุณภาพ PL 154

7.2 การพฒันาสถาบันสูส่ถาบัน
เรียนรู้

สกอ. 5.3.4 สมัมนาการพฒันาประสทิธิภาพการท างาน เรื่องการจัดท าคูมื่อ
การท างาน

/ AD 155

7.12 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่
เขา้ร่วมประชมุวชิาการหรือ
น าเสนอผลงานวชิาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ

5
81.43%
(57/70)

IQA-
KKU

5.3.5 การพฒันาระบบการประเมินบุคลากรสายสนับสนุน (PD)  การ
ทบทวนวเิคราะห์ภาระงาน

7.13 ร้อยละของบุคลากรประจ า
สายสนับสนุนที่ได้รับการ
พฒันาความรู้และทักษะใน
วชิาชพี ทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศ

5
100%
(57/57)

IQA-
KKU

5.3.5.1 โครงการวเิคราะห์ทบทวนภาระงาน (PD) / AD 156

7.4 มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พฒันาและธ ารงไวใ้ห้บุคลากร
มีคุณภาพและประสทิธิภาพ

5 IQA-
KKU

5.4 พัฒนาการจดัการความรู้

2.3 อาจารยป์ระจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ

สกอ. 5.4.1 แผนการสมัมนาให้ความรู้ด้านคอมพวิเตอร์ตามความตอ้งการ PL 157 มี.ค.-ก.ย.

พัฒนาและปรับปรุงระบบริหารทรัพยากรมนษุย์ที่มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์
ของคณะ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

2.14 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าซึง่
มีคุณสมบัตเิป็นที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์

KKU 5.4.1.1  โปรแกรมพื้นฐานตามความตอ้งการ

5.5 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มี
สว่นร่วมในการให้บริการทาง
วชิาการแก่สงัคมเป็นที่ปรึกษา
 เป็น กก.วทิยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็น กก.
วชิาการ กก.วชิาชพีใน
ระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาตติอ่อาจารยป์ระจ า

KKU 5.4.2 KM : AMS share&Learn 2012 PL 158 กค.วนั
สถาปนา

5.4.3 เครือขา่ย มข-มอ. / มม.-มข. / PL 159
5.4.4 โครงการพฒันาประสทิธิภาพงานสายสนับสนุนเพื่อสูอ่งค์กรเรียนรู้ / AD 160

5.4.5 จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีคุณภาพเพื่อเป็น
ตวัอยา่งในการพฒันางานและคุณภาพของบุคลากรแสวงหา Best
 Practice ในประเทศ

/ AD 161

5.4.6 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้กับคูเ่ทียบ ม มหิดล / PT 162
5.5

5.5.1 โครงการสง่เสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรผูป้ฏิบัตติาม
จรรยาบรรณ (คณะกก.จรรยาบรรณ)

/ AD 163

5.5.2 โครงการยกยอ่งเชดิชเูกียรตผิูป้ระสบความส าเร็จด้านตา่ง ๆ / AD 164
5.5.3 โครงการให้รางวลับุคลากรที่โดดเด่นในรอบปี (ใชง้บร่วมกับ 5.5.1) / คณบดี/

รองฯ
165

5.5.4 โครงการธรรมะเพื่อชวีติ   (คณะกก.จรรยาบรรณ) / AD 166
5.5.5 กิจกรรมวนัส าคัญทางศาสนา (คณะกก.จรรยาบรรณ) / AD 167
5.5.6 โครงการสง่เสริมจรรยาบรรณ จิตปัญญา และความร่วมแรงร่วมใจ 

 สายวชิากายภาพบ าบัด
/ PT 168

7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง สกอ. 5.6

สร้างวฒันธรรมองค์กรและเอกลักษณ์คณะเทคนคิการแพทย์

พัฒนาระบบการบริหารการเปล่ียนแปลงและการบริหารความเส่ียง
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์

ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

7.18 การน าระบบบริหารความ
เสีย่งมาใชใ้นกระบวนการ
บริหารการศึกษา

5 IQA-
KKU

5.6.1 แผนบริหาร  ด้าน IT  Hardwares PL 169

5.6.1.1 แผนHardware เปลีย่น เครื่อง expire ตามอายใุชง้าน 6ปี 
(40 เครื่อง)

ธ.ค./
เม.ย./
ก.ค.

5.6.1.2 นักศึกษาทั่วไป นศ ที่ผูดู้แลเครื่องห้องบรรยาย
5.6.2 RM : ตามเกณฑ์ สกอ. PL 170

ซ้อมอคัคีภัย ก่อนมีค.55

จราจร  หมวกกันน็อค
วคัซีนเจ้าหน้าที่สมัผสัสิง่ตดิเชือ้

7.17 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตดัสนิใจ

5 IQA-
KKU

5.7 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจดัการ

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอ้มูล
เพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน การวจัิย

5 IQA-
KKU

5.7.1 การพฒันาประมวลผลฐานขอ้มูลเพื่อการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการและการตดัสนิใจ

PL 171 ต.ค.-มี.ค.

5.7.1.1 ปรับปรุง ระบบการน าเขา้และAMS MIS ต.ค.-มี.ค.
5.7.1.2 ระบบ warning progressแผน/ status monitoring KPIที
ส าคัญ

ต.ค.-ธ.ค.

5.7.2 พฒันาe-office version ใหม่ PL 172
5.7.2.1 การน าผลประเมินไปปรับปรุง เพื่อพฒันาใชคุ้ม้ค่า ต.ค.-มี.ค.
5.7.2.2 ประเมินผลการท างาน มี.ค.-พ.ค.

5.7.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบการจัดการและการจ่ายวสัดุของคณะ
5.7.3.1  การปรับปรุงการบริหารจัดการและขัน้ตอนการคลงัและ
พสัดุ

AD
เลขาฯ

173

5.7.3.2  การพฒันาระดับความส าเร็จควบคุมการด าเนินงาน
โครงการตา่งๆเชน่ ก าหนดเวลาในการเบิกจ่าย/ประเมินผลหลงั
เสร็จโครงการ

AD
คณบ
ดี

174

5.8 พัฒนาระบบการส่ือสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพการตลาดและการ
บริหารจดัการลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคุณภาพของคณะ
เทคนคิการแพทย์
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ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

* 5.8.1 โครงการผูป้กครองเสยีงสะท้อนสูค่ณะ / ST 175
5.8.2 โครงการปรับปรุง website ฝา่ยวชิาการ / AC 176

10.1 การก าหนดมาตรการในการ
อนุรักษพ์ลงังาน

5 กพร.
10.1

5.9

10.2 5 5.9.1 สง่เสริมสขุภาพ อนุรักษส์ิง่แวดลอ้มและประหยดัพลงังาน ST 177
5.9.2 โครงการบ ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ และลฟิต์ / AD 178
5.9.3 โครงการรณรงค์การประหยดัพลงังาน / AD 179

5.10

9.1 ร้อยละความพงึพอใจของ
นักศึกษา

5
92.11%

กพร.9.1 5.10.1 โครงการจัดชดุปฐมพยาบาลประจ าห้องปฏิบัตกิาร / AC 180

9.2 5.10.2 โครงการสง่เสริม/ปรับปรุงภูมิทัศน์
- จัดหาเก้าส าหรับห้องสมัมนาตา่ง ๆ 100 ตวั / AD 181

9.3 - จัดหาเก้าอีฟ้งับรรยาย 100 ตวั / AD 182
- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (แอร์ 400,000 บาท) / AD 183

THES - ปรับปรุงห้องคณบดี / AD 184
- ปรับปรุงโรงอาหาร มีที่ขายอาหารสขุภาพ ร้านกาแฟ เพิ่ม
ร้านอาหาร

/ AD 185

- ปรับปรุงห้องน้ าที่เหลอื (ชัน้ 4,5,6,7) รวม 8 ห้อง / AD 186
- ท าหลงัคาโรงจอดมอเตอร์ไชด์ / AD 187
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิการจุลชวีวทิยาคลนิิก / AD/Mi

cro
188

- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิารให้เอือ้ตอ่การเรียนการสอน / AD/
จุลทรร
ศน์

189

- โครงการจัดท าและจัดเก็บสือ่การเรียนการสอนปฏิบัตกิาร / AD/
จุลทรร
ศน์

190

5.10.3 โครงการสง่เสริมสขุภาพ
5.10.3.1 โครงการตรวจสขุภาพของร้านค้า และตรวจคุณภาพน้ า
ด่ืม

/ AD 191

5.10.3.2 โครงการสง่เสริมสขุภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้วย
การออกก าลงักาย

/ AD 192

ร้อยละความพงึพอใจและ
ความผาสกุของบุคลากรสาย
สนับสนุน

4
80.27%

กพร.9.3

ค่าลงทุนทางด้านสิง่ปลกู
สร้าง/สิง่อ านวยความสะดวก

การรณรงค์สง่เสริมให้มีการ
ปฏิบัตติามมาตรการในการ
อนุรักษพ์ลงังาน

กพร.
10.2

ร้อยละความพงึพอใจและ
ความผาสกุของคณาจารย์

4
81.11%

กพร.9.2

จดัท าแผนประหยัดพลังงาน การรณรงค์และส่งเสริมค่านยิมด้านการ
ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

พัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการส่งเสริม
คุณภาพชีวติของนกัศึกษาและบุคลากร
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ไม่
เปล่ียน 
แปลง

ปรับปรุง
จาก

โครงการ
เดิม

ปรับปรุง
จากข้อ 
เสนอแน

ะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนนิงา
น ปี 2553

ค่า
เป้าหมาย
 ปี 2554

ทีม่า
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์/ โครงการ / กิจกรรม วันทีจ่ัด
กิจกรรม

โครงการเดิม (/) รหัสโครงการโครงการ
ใหม่
(/)

5.10.4 โครงการที่ท างานน่าอยู ่ (5 ส.) / PT 193
5.11

5.11.1 Clinic ให้ค าปรึกษาในการสร้างผลงานไปสูต่ าแหน่งทางวชิาการ
สายสนับสนุน

/ AD 194

5.11.2 โครงการสง่เสริมความผาสกุ และภักดีตอ่องค์กร / AD 195
5.11.3 โครงการสขุภาพดีมีความสขุ / AD 196
5.11.4 โครงการสร้างเสริมสขุภาพกายและจิตเพื่อความผอ่นคลาย / PT/A

D
197

5.11.5 โครงการสขุภาพจิตดีด้วยธรรม / เคมี/
AD

198

5.12

5.12.1 การด าเนินชวีติด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อสขุภาวะที่ดี 
ส าหรับนักศึกษากายภาพบ าบัด ชัน้ปี 4

/ PT 199

รวม

พัฒนาการด้านกีฬา ศิลปะ วฒันธรรม ดนตรี และนนัทนาการให้
สอดคล้องเช่ือมโยงกัน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติและความสุขของ
ประชาคม

ส่งเสริมปลูกฝังค่านยิมและแนวคิดการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงของประชากรมหาวทิยาลัยขอนแก่น
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1 การผลิตบัณฑติและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็น
บัณฑติที่พึงประสงค์

1 การผลิตบัณฑติและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็น
บัณฑติที่พึงประสงค์

( 19 กลยทุธ์  117 โครงการ/กิจกรรม) (  101  โครงการ/กิจกรรม)
2 การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั

2 การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั

( 6 กลยทุธ์  51 โครงการ/กิจกรรม) (   18  โครงการ/กิจกรรม)
3 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยนื 3 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยนื

( 13 กลยทุธ์  29 โครงการ/กิจกรรม) (   11   โครงการ/กิจกรรม)
4 การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( 9 กลยทุธ์  19 โครงการ/กิจกรรม) (    10   โครงการ/กิจกรรม)
5 การบริหารจัดการองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ 5 การบริหารจัดการองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ

( 13 กลยทุธ์  57 โครงการ/กิจกรรม) (    59  โครงการ/กิจกรรม)

ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ / หน่วยงาน
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ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

1 อาจารย์มีประสบการณ์วิชาชีพ  และตั้งใจสอน 1. มีกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพและผลงานเป็นที่ยอมรับ

2 มีอุปกรณ์สนับสนุนวิจัย 2.  มีโครงสร้างพื้นฐานดีที่เอื้อต่อการวิจัย

3 นักศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพได้มากกว่า  80% 3.  มีผู้เชี่ยวชาญในสายวิชา

4 ผลงานวิชาการดี 4.  มีผลการด าเนินงานของศูนย์การวิจัยมีผลส าเร็จในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงได้

5 นักศึกษาชอบท ากิจกรรม ด้านการอนุรักษ์พัฒนา  ถ่ายทอดวัฒนธรรม

6 มีสถานบริการสุขภาพฯ  ส าหรับฝึกงานสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพ 1.  นักศึกษาและบุคลากรมีความถนัดและความสามารถ

7 คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากร  มีความภักดีต่อองค์กร  ชื่นชมกับบรรยากาศในการท างานและการ
เรียนการสอนของคณะ
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

1 มีโครงสร้างงานบริการวิชาชีพที่ดี 1.  มีคนรุ่นใหม่เยอะ

2 คุณภาพด้าน  PT  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 2.  มีพื้นฐานโครงสร้างดี

3 มีการให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 3.  บุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัวสูง

4 มีบริการนวัตกรรมทางด้านธาลัสซีเมียที่มีชื่อเสียงมาก 4. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการที่ประกอบกับ  MOU

5 มีสถานบริการที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  และการวิจัย  ตลอดจนการบูร
ณาการภูมิปัญญาไทยและวิทยาการทางการแพทย์เข้ากับการบริการวิชาการ

ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
1 การรายงานผลลัพธ์การด าเนินงานควรแยกรายงาน 2 สาขาวิชา  ซึ่งมีบริบทต่างกัน  การรายงานผลลัพธ์
รวมทั้ง 2 สาขา อาจท าให้เสียโอกาสในการพัฒนาของสาขาใดสาขาหนึ่ง

1. ขาดการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการวิจัยวิชาชีพ  (Routine)

2 ระดับปริญญาตรี : 2. บุคลากรส่วนหนึ่งขาดเป้าหมายในการวิจัย

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ศักยภาพ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
( SWOT  Analysis ) จดัท าเม่ือปีงบประมาณ 2552

จุดแข็ง ( Strengths )

จุดอ่อน  ( Weaknesses )
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กระบวนการเรียนการสอนไม่ตอบสนองกับนักศึกษาในปัจจุบัน 3. ขาดกระบวนการส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่จากผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตรไม่ทันสมัยต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 4. ยังพัฒนานวัตกรรมน้อย
มีจ านวนนักศึกษามาก 5. สัดส่วนการสร้างสรรค์งานวิจัยยังน้อย เม่ือเทียบกับอาจารย์ทั้งคณะ

3 ระดับบัณฑิตศึกษา : 6. การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษยังเป็นปัญหา
นักศึกษาน้อย และยังมีกลยุทธเชิงรุกไม่เพียงพอที่จะดึงนักศึกษาเข้ามาในระบบ 7. ยังขาดความร่วมมือกับต่างประเทศ

4 นักศึกษา : 8. สาขากายภาพบ าบัด มีภาระงานสอนมากเกินไป ไม่สามารถท าวิจัยได้ สายสนับสนุนขาดความรู้ / โอกาส
แต่งกายไม่สุภาพ    ประสบการณ์
ขาดความรับผิดชอบ ด้านการบริการวิชาการ
ไม่มีวินัย  จริยธรรม  ขาดจิตส านึกต่อส่วนรวม  ไม่ตรงต่อเวลา 1. การเปลี่ยนแปลงระบบท าให้อาจารย์  MT  นักเทคนิคการแพทย์ขาดประสบการณ์ในวิชาชีพ
ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2. ไม่มีระบบประกันคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน สถานบริการยังไม่ได้  ISO
ขาดความกระตือรือร้นด้วยตนเอง 3. สถานที่จ ากัด
การสัมผัสวิชาชีพช้าเกินไป 4. ขาดภาพ  academic  center  และ  community  center  ของคณะ

5 อุปกรณ์  : 5. สถานบริการมีแนวโน้มรายได้ลดลง
ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัยในห้องปฏิบัติการ 6. PT  Staff  ในสถานขาดความม่ันคง

6 คณาจารย์  : 7. อาจารย์ไม่ทราบบทบาทของอาจารย์ต่อการพัฒนาสถานบริการอย่างชัดเจน  จึงไม่มีการเข้าไปมีส่วนร่วม
คณาจารย์ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือที่ทันสมัยในปัจจุบัน 8. คณะควรมีการจัดประชุมวิชาการทุกปีอย่างต่อเนื่อง

7 อื่น ๆ  : ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณไม่เพียงพอ 1. ไม่พบหลักฐานแสดงถึงระบบการประเมินความพึงพอใจและระบบการบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา  (ช่องทาง) 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ของการด าเนินงานไม่ตรงตามค านิยามของตัวชี้วัด
สถานที่จ ากัด 3. ขาดการกลั่นกรอง วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการตัดสินใจ
ด้านการอนุรักษ์พัฒนา  ถ่ายทอดวัฒนธรรม 4. การสื่อสารไม่ดี                                    10.ขาดความร่วมมือ

1 ลักษณะของวิชาชีพไม่เอื้ออ านวย 5. ระบบฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์                       11.ผู้บริหารขาดความรู้ ประสบการณ์ด้านบริหาร
2 ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบ 6. ขาดความสามัคคี                                 12.บุคลากรใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

7. ขาดความต่อเนื่องการพัฒนาด้านบริหาร         13.ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
8. ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์              14.ขาดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและวินัยของบุคลากรสายสนับสนุน

9. ขาดการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง          15.ผู้บริหารเปลี่ยนบ่อย  Staff  ไม่นิ่ง

ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

1 ปรับปรุงการคัดเลือกและลดจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. พยายามให้อาจารย์พัฒนางานสอนด้วยการใช้งานวิจัย (สองทาง)
2 เพิ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ได้นักศึกษา บัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ 2. จัดสรรทุนวิจัยด้านวิชาชีพ
3 เสริมประสบการณ์วิชาชีพให้กับอาจารย์ 3. สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มวิจัย

โอกาส ( Opportunities ) 
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4 ปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยเร่งด่วน 4. ผู้ที่มีศักยภาพสูงขยายเครือข่าย  สู่นักวิจัยหน้าใหม่
5 เป็นผู้น าการศึกษาระดับอาเซียน 5. ส่งเสริมการท าวิจัยร่วม  2  สาขา
6 ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามาช่วยงานคณะฯ ด้านการอนุรักษ์พัฒนา  ถ่ายทอดวัฒนธรรม
7 ปรับปรุงหลักสูตร 1. ส่งเสริมในโอกาสที่เหมาะสม
ด้านการบริการวิชาการ 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้อนุรักษ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่า

1 สถานบริการก าลังปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและการงบประมาณให้ทันต่อความเป็นปัจจุบัน 3. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดความฟุ่มเฟือยการใช้ทรัพยากร
2 ปรับปรุงระบบการจัดการ 4. มีกิจกรรมสนับสนุน
3 ผลักดันให้จัดท าระบบประกันคุณภาพเพื่อเป็น  model ให้นักศึกษา ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4 เพิ่มบริการการนวดไทยเพื่อการรักษา 1. มข. ช่วยพัฒนาระบบฐานข้อมูล
5 ปรับปรุงสถานที่ 2. บริหารบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กร
6 Mobile  Unit  ส าหรับชุมชนส่งเสริมสุขภาพและประชาสัมพันธ์ (สนับสนุนโดย สปสช.) 3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารและพัฒนา
7 วิเคราะห์ข้อมูลจากงานบริการเพื่อการวิจัยและพัฒนา 4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  โดยเฉพาะหัวหน้างาน
8 หาช่องทางพัฒนางานบริการที่ก่อให้เกิดรายได้  เช่น  Centallab  เครือข่ายส่งต่อ/ท า special

1
2
3

4 บุคคลากรมีอายุเฉลี่ยสูง  และใกล้เกษียณ  ขาดนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนด้านอัตราก าลังที่จะตอบสนองการทดแทนอัตราก าลังที่มีความเชี่ยวชาญ

ภัยคุกคาม ( Threats )
สภาพการแข่งขันมีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตของทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคนิคการแพทย์เพิ่มขึ้น รวมเป็น 15 สถาบันและสาขากายภาพบ าบัด เพิ่มขึ้นรวมเป็น 15 สถาบัน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF)  มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะ
สภาวะความไม่แน่นอนของการปรับสถานะภาพไปสู่มหาวิทยาลัยในก ากับ  เนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในขั้นตอนของนิติบัญญัติท าให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องบริหารภายใต้ระบบราชการเดิม ซึ่งยังไม่คล่องตัว
และระบบการบริหารงานบุคคลยังมีบุคลากรหลายประเภท  ซึ่งมีสถานะและสิทธิแตกต่างกัน  เป็นสภาวะที่เป็นข้อจ ากัดอย่างมากในปัจจุบันและถือเป็นภาวะคุกคามอย่างหนึ่ง
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                  แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2550  มาตรา  75  และมาตรา  76  และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่  พ .ศ. 2546  มาตรา  13  14  16  และ  17       แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ .ศ.2555  ได้รบัความเห็นชอบ
จากทีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะ  ครัง้ที ่ 14/2554  เม่ือวันที ่ 1  กันยายน  2553   จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2555  ฉบับนี้  จะเป็นเครือ่งมือ
และกลไกส าคัญในการบรหิารงาน/โครงการ  การสื่อสารและถา่ยทอดแนวทางการปฏิบัตงิานให้แก่ผู้ปฏิบัตงิานในระดับตา่ง ๆ  เพือ่รว่มกันผนกึก าลังขับเคลื่อนคณะเทคนคิการแพทย์
ให้บรรลุวิสัยทัศนท์ีพ่ึงปรารถนารว่มกันตอ่ไป

รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ข้ันตอนการวางแผนฯ วิธกีารด าเนินการ กรอบเวลา ผลลัพธ์/ข้อมูล

SPP ของข้ันตอนการวางแผนฯ ในการปฏิบัติและเหตุผล ทีไ่ด้

1 .1  การเตรยีมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

- ฝา่ยวางแผนของ คณะ
- คณะผู้บรหิาร

รวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในการวางแผนกลยุทธ์จาก
- รายงานผลการประเมินตนเองรอบปี ข้อมูล
สะท้อนกลับ จากการตรวจประเมินทัง้จากภายใน
และระดับสถาบันทีผ่า่นมา
- แผนระยะยาวกรอบแผน  ทิศทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิเคราะห์เอกสาร ศึกษานโยบายระดับกระทรวง 
และมหาวิทยาลัย 
-  นโยบายของคณบดีทีเ่สนอในวาระการท างาน 4 ปี

 กรกฎาคม-สิงหาคม

-เป็นช่วงทีมี่การ
ประเมินตนเองและ
ได้รบัผลสะท้อนกลับ




-  จุดแข็งข้อได้เปรยีบและ
สมรรถนะหลักองค์กร
-  โอกาสพัฒนา

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

ผู้ทีเ่ก่ียวข้องส าคัญ

SPP1 การทบทวนยุทธศาสตร ์   Review
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ข้ันตอนการวางแผนฯ วิธกีารด าเนินการ กรอบเวลา ผลลัพธ์/ข้อมูล
SPP ของข้ันตอนการวางแผนฯ ในการปฏิบัติและเหตุผล ทีไ่ด้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องส าคัญ

1.2.  จัดท า/ทบทวนวิสัยทัศน ์
ค่านยิม วัฒนธรรมองค์กร

- คณบดี และทีม ผู้บรหิาร
- บุคลากรคณะ
- ศิษย์เก่า/ ศิษย์ปัจจุบัน
- อาจารย์รว่มสอนจาก
สถาบันอื่นๆและผู้ใช้บัณฑติ

- ระดมสมอง ด้านสถานะปัจจุบัน  ด้าน มุมมองและ
ความคาดหวังสถานะองค์กรในอนาคตของผู้มีส่วน
รว่มทุกกลุ่ม
- ทบทวน ค่านยิม  
- เปิดโอกาสและช่องทางรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ที่
ยังไม่ได้มีส่วนรว่ม

กรกฎาคม-กันยายน
- เป็นช่วงทีมี่กิจกรรม 
เช่น การจัดประชุม
ประจ าปี ในวันสถาปนา
คณะทุกปี

-  ปรบัวิสัยทัศน์
-  ค่านยิม ทีจ่ะใช้
ขับเคลื่อนองค์กร

-  สื่อสารกับบุคลากร

1.3.  ท า  SWOT -  คณบดีและทีมผู้บรหิาร
- บุคลากรคณะ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้ใช้บัณฑติ และ นศ.

ใช้ ข้อแนะน าทีร่วบรวมได้จากข้อ 1 และ 2 พัฒนา
และบรรจุเป็น เป้าประสงค์ (Goal) ทีส่อดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์

สิงหาคม-กันยายน SWOT

2.1  .จัดท าแผนยุทธศาสตร ์
   ระยะสั้น-ระยะยาว
   (Strategic Plan  : SP)

คณบดี และทีมผู้บรหิาร
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องระดับ  
หัวหนา้สายวิชา 
 หัวหนา้กลุ่มภารกิจสาย
บรหิาร และวิชาการ

-  จัดท าแผนยุทธศาสตร ์(Strategic Plan : SP)
- วัตถปุระสงค์เชิง   กลยุทธ์ (Strategic Objective :
 SO)

กันยายน-ตลุาคม 1. มีแผน ยุทธศาสตร์
ระยะ ยาว4 ปี
2. มีกรอบแผนด้านตรา
ก าลัง 10 ปี  และแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

 3.1   การวางแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีพรอ้ม  กับแผน
งบประมาณ

- ฝา่ยแผน
- คณบดี
- ทีมผู้บรหิาร

- วางแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีตามกรอบแผน 4 ปี
เป็นตวัตั้ง
- ก าหนดโครงการ กิจกรรม เป้าหมายและตวัชี้วัด 
พรอ้มกรอบเวลาและผู้รบัผดิชอบงบประมาณ
น าเสนอเพือ่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรม การ
ประจ าคณะ

กันยายน 1. มีแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
2. จัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี 
3. แผนประจ าปีด้าน
อัตราก าลัง

SPP4.   การถา่ยถอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ(Deployment)

SPP2.  ก าหนดกลยุทธ์และวางวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว-สั้น (Strategic Objective)

SPP3.   การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ( Action Plan)
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ข้ันตอนการวางแผนฯ วิธกีารด าเนินการ กรอบเวลา ผลลัพธ์/ข้อมูล
SPP ของข้ันตอนการวางแผนฯ ในการปฏิบัติและเหตุผล ทีไ่ด้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องส าคัญ

4.1  ถา่ยถอดแผนสู่
     บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

- คณบดี
- ทีมผู้บรหิาร
- หัวหนา้สายวิชา/กลุ่มวิชา
- บุคลากร

- ถา่ยทอดสู่รองคณบดี ผู้บรหิารทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
หัวหนา้สาขาวิชา  หัวหนา้กลุ่มวิชา
-  D21สื่อสารให้บุคลากรโดยตรงผา่นเวทีเสวนา
รายงานผลปฏิบัตกิารประจ าปี
- สื่อสารผา่นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตา่งๆ เช่น
นกัศึกษา และผู้ปกครองในการปฐมนเิทศ กลุ่มผู้ใช้
บัณฑติและผู้เกี่ยวข้องทราบในการประชุมประจ าปี

ตลุาคม

5.1.  ประเมินผลการด าเนนิงาน
ตามแผน

คณบดี
และทีมผู้บรหิาร
หัวหนา้สาขา/กลุ่มวิชา
หัวหนา้กลุ่มภารกิจสาย
สนบัสนนุ

- ตดิตามผลการด าเนนิงานในทีป่ระชุมทีมผู้บรหิาร ทุกเดือน
ทุกไตรมาส

ปัญหาอุปสรรค รบัฟัง
ข้อคิดเห็น

5.2.  ทบทวนและ
     ปรบัปรงุแผนฯ

ทีมผู้บรหิารและบุคลากร - น าข้อมูลทีต่ดิตามได้จาก และ จากกรอบ ตวัชี้วัด
การประเมินผลปฏิบัตริาชการท าการปรบัแผน  
กรณีทีจ่ าเป็นอาจมีการเพิม่แผนปฏิบัตกิารตาม
สถานการณ์หรอืผลลัพธ์ทีเ่ปลี่ยน 
- รายงานคณะกรรมการประจ าคณะเผยแพร ่แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

มีนาคม
มิถนุายน
กันยายน

-สรปุผลการด าเนนิงาน ทุก
 6, 9 , 12  เดือน
- มีแผนทีป่รบัเปลี่ยนและ
ตอบสนองทันตอ่
สถานการณ์หรอืผลลัพธ์ที่
เปลี่ยน ไป

SPP5.  การควบคุมก ากับแผนกลยุทธ์/ ประเมินผลการด าเนนิงาน ( Evaluation)
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ค าส่ังทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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