
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะเทคนิคการแพทย
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ   เปนสวนหนึ่งของบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
สามารถพัฒนาประเทศชาตใิหเจริญกาวหนา   มุงเนนการพัฒนางานวิจัยเพื่อการสรางและพัฒนาองคความรู   นําสูการแกไขปญหาทางสาธารณสุขของชุมชนและสังคมและเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน  มุงเนนการประสานงานและใหบริการทางวิชาการแกชุมชน  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เปนเอกลักษณอันดีงามของชาตใิหสืบตอไป

วิสัยทัศน (Vision)

"เทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด  ชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน"
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

1 การผลิตบัณฑิตมุงสงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหเปน 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค มีประสบการณ พรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
บัณฑิตที่พึงประสงค 1.2 บัณฑิตที่มีความเปนเอกลักษณ สะทอนคุณลักษณะที่เปนจุดเนนของวิชาชีพ

2 การวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพ 2.1 คณะเทคนิคการแพทยเปนแหลงสรางและพัฒนาองคความรู เพื่อถายทอดสูสังคมและเปนที่ยอมรับ
และขีดความสามรถในการแขงขันในระดับสากล ในระดับชาติและนานาชาติ เปนสถาบันชั้นนําในการสรางนวตักรรมใหมเพื่อตอบสนองตอการเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
3 การบริการวิชาการที่ไดมาตรฐานสากลและการทํานุบํารุง 3.1 คณะเทคนิคการแพทยเปนแหลงการบริการวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็ง 
ศิลปวัฒนธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ภูมิปญญาอีสาน ที่มีคุณภาพแกชุมชน และสังคม

4 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 4.1 คณะเทคนิคการแพทยที่มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

( Strategic Issues) ( Goals)

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1

1.1 QA14 1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

1.1.1 ฝายวิชาการ AC 01

1.1.2 ฝายพัฒนานศ. ST 02

1.2 1.1.3 ฝายพัฒนานศ. ST 03

QA12 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของ
ผูใชบัณฑิต

1.1.4 ฝายพัฒนานศ. ST 04

1.1.5 ฝายพัฒนานศ. ST 05

1.1.6 ฝายพัฒนานศ. ST 06

1.1.7 ฝายพัฒนานศ. ST 07

1.1.7.1 โครงการเยี่ยมบานนักศึกษาผูขอรับทุน ฝายพัฒนานศ. ST 08

1.1.7.2 โครงการกีฬาเทคนิคการแพทยและสหเวชสัมพันธ ฝายพฒันานศ. ST 09

1.1.7.3 โครงการกีฬาศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ ฝายพัฒนานศ. ST 10

1.1.7.4 โครงการกีฬาภายในคณะ กีฬานองใหม และกีฬาระหวางคณะ ฝายพัฒนานศ. ST 11

1.1.7.5 โครงการกีฬาเทคนิค-เภสัชศาสตรสัมพันธ ฝายพัฒนานศ. ST 12

1.1.7.6 โครงการประกวดเชียรระหวางคณะ ฝายพัฒนานศ. ST 13

1.1.7.7 โครงการขอนแกนมาราธอน ฝายพัฒนานศ. ST 14

1.1.7.8 โครงการเปดโลกทัศนนักศึกษาสูภูมิภาคอินโดจีน ฝายพัฒนานศ. ST 15

1.1.8 ฝายวิชาการ AC 16

1.1.9

1.1.9.1 สงเสริมคุณภาพชีวิต (พบพัฒนานักศึกษา-อาจารยที่ปรึกษา) ฝายพัฒนานศ. 
และคณาจารยใน
คณะ

ST 17

1.1.9.2 โครงการสัมมนาระบบอาจารยที่ปรึกษา ฝายพัฒนานศ. 
และคณาจารยใน
คณะ

ST 18

1.1.9.3 โครงการจัดทําสมุดบันทึกกิจกรรม ฝายพัฒนานศ. ST 19

1.1.10

1.1.10.1 โครงการสานสัมพันธไมตรีจากพี่เพื่อนอง ฝายพัฒนานศ. ST 20

1.1.10.2 โครงการคายเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัดสูชุมชน ฝายพัฒนานศ. ST 21

ระบบอาจารยที่ปรึกษา

กิจกรรมเพื่อชุมนุมและสังคม

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

บัณฑิตมีคุณลักษณะ มี
ประสบการณ พรอม
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ

การผลิตบัณฑิตมุงสงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานภาษา

กิจกรรมของชุมนุมตางๆของคณะ

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการของนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันตางประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

โครงการปจฉิมนิเทศและมุฑิตาสถาบัน (การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษากอน
ออกไปทํางาน)

โครงการอบรม PMQA

บัณฑิตที่มีความเปน
เอกลักษณ และสะทอน
คุณลักษณะที่เปนจุดเนน
ของวิชาชีพ

โครงการสัมมนาวิชาชีพคณะเทคนิคการแพทย

โครงการปจฉิมนิเทศและมุฑิตาสถาบัน (การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษากอน
ออกไปทํางาน) สําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

1.1.11

1.1.11.1 โครงการรองเพลงเชียรตอนรับนองใหม ฝายพัฒนานศ. ST 22

1.1.11.2 โครงการรายงานตัวนองใหม สันทนาการและลอดซุม ฝายพัฒนานศ. ST 23

1.1.11.3 โครงการนัดพบบัณฑิต ฝายพัฒนานศ. ST 24

1.1.11.4 โครงการซุมถายภาพและปายแสดงความยินดีกับบัณฑิต ฝายพัฒนานศ. ST 25

1.1.11.5 โครงการปฐมนิเทศนนักศึกษาปที่ 1 และนัดพบผูปกครองป
การศึกษา 2550

ฝายพัฒนานศ. ST 26

1.1.11.6 โครงการปฐมนิเทศนนักศึกษาปที่ 1 โครงการพิเศษ ฝายพัฒนานศ. ST 27

กพร
4.1.3 / 
QA11

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ

1.1.11.7 โครงการสัมมนารวมระหวางคณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษา
และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2550

ฝายพัฒนานศ. ST 28

QA13 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

1.1.12

QA20 เงินบริจาคจากศิษยเกา 1.1.12.1 กิจกรรมทําฐานขอมูลศิษยกา ฝายพัฒนานศ. ST 29

QA15 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษย
เกา

1.1.12.2 กิจกรรมมอบรางวัลใหศิษยเกาดีเดน ฝายพัฒนานศ. ST 30

กพร
3.2.1/  
QA16

รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

1.1.13 ฝายวิชาการ AC 31

1.1.14 ฝายวิชาการ AC 32

1.1.15 ฝายวิชาการ และ
คณาจารยในคณะ

AC 33

1.1.16 ฝายวิชาการ AC 34

1.2

1.2.1 บัณฑิตศึกษา GR 35

โครงการรวมมือกับศิษยเกา

กพร
4.1.1/  
QA 9

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป

กพร
4.1.2/  
QA10

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

กิจกรรมสี่ประสาน (อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา และผูปกครอง)

โครงการทบทวนความรูเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ 2 สาขา

โครงการจัดทําคูมือนักศึกษา

โครงการสอนเสริมหรือทบทวนใหแกนักศึกษาในบางรายวิชาและหัวขอที่เขาใจ
ยาก

โครงการบริการวิชาการแกอาจารยพิเศษทางคลินิกและหองปฏิบัติการ

พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการกําลังคนของประเทศ

การเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิค
การแพทย
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

1.2.2

1.2.2.1 การจัดการเรียนการสอนป.ตรี หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย ฝายวิชาการ และ
อาจารยในสายวิชา

AC 36

1.2.2.2 การจัดการเรียนการสอนป.ตรี หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย 
(โครงการพิเศษ)

ฝายวิชาการ และ
อาจารยในสายวิชา

AC 37

1.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนป.ตรี หลักสูตร วท.บ.กายภาพบําบัด ฝายวิชาการ และ
อาจารยในสายวิชา

AC 38

1.2.2.4 การจัดการเรียนการสอนป.โท หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร
การแพทย

บัณฑิตศึกษา และ
อาจารยในสายวิชา

GR 39

1.2.2.5 การจัดการเรียนการสอนป.โท หลักสูตร วท.ม.กายภาพบําบัด บัณฑิตศึกษา และ
อาจารยในสายวิชา

GR 40

1.2.2.6 การจัดการเรียนการสอนป.โท หลักสูตร วท.ม.การบริหารพยาธิ
วิทยาคลินิก (โครงการพิเศษ)

บัณฑิตศึกษา และ
อาจารยในสายวิชา

GR 41

1.2.2.7 การจัดการเรียนการสอนป.เอก หลักสูตร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร 
(หลักสูตรรวม)

บัณฑิตศึกษา และ
อาจารยในสายวิชา

GR 42

1.2.2.8 การจัดการเรียนการสอนป.โท หลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร 
(หลักสูตรรวม)

บัณฑิตศึกษา และ
อาจารยในสายวิชา

GR 43

1.2.2.9 การเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวของมนุษย

บัณฑิตศึกษา และ
อาจารยในสายวิชา

GR 44

1.2.2.10 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย (หลักสูตรนานาชาติ)

บัณฑิตศึกษา และ
อาจารยในสายวิชา

GR 45

1.2.3

1.2.3.1 ทุนคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 6 ทุน (MT 3, PT
 3)

บัณฑิตศึกษา GR 46

1.2.3.2 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแกมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 (Road show)

บัณฑิตศึกษา GR 47

1.2.3.3 โครงการทุนสนับสนุนการจัดหา notebook สําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา GR 48

QA8 1.2.4

1.2.4.1 โครงการปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรใหนักศึกษาเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธเร็วขึ้น

บัณฑิตศึกษา GR 49

มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน

รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ที่จบตามกําหนดเวลา

โครงการสงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหนักศึกษาจบการศึกษาตามเวลาของ
หลักสูตร

QA47

โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

โครงการเชิงรุกเพื่อจูงใจใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเขาศึกษา
หลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

1.2.4.2 โครงการเงินรางวัลสําหรับอาจารยและบัณฑิตศึกศสที่จบกอน หรือ
จบตามเวลาของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ)

บัณฑิตศึกษา GR 50

1.2.4.3 โครงการปรับภาระงานอาจารยเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาจบตาม
เวลาของหลักสูตร และไมใหภาระงานแกอาจารยที่นักศึกษา ศึกษา
เกินเวลา

บัณฑิตศึกษา GR 51

กพร
4.1.4/  
QA18

รอยละของบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด

1.2.4.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาการเขียนบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ

บัณฑิตศึกษา GR 52

กพร
4.1.5/Q

A19

รอยละของบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด

QA17 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติภายในรอบป
ที่ผานมา

1.2.4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 
course แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 20 คน

บัณฑิตศึกษา GR 53

1.2.5

1.2.5.1 โครงการแนะแนวสัญจร(รวมกับสํานักทะเบียนและประมวลผล) ฝายวิชาการ AC 54

1.2.5.2 โครงการแนะแนววิชาชีพแกอาจารยแนะแนว ฝายวิชาการ AC 55

กพร19 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา

1.2.6 ฝายวิชาการ AC 56

1.3

1.3.1

1.3.1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย

บัณฑิตศึกษาและ
อาจารยในสายวิชา

GR 57

ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาตรี

โครงการปรับปรุงสภาพภายในหองสมุดคณะเทคนิคการแพทย

กพร21 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการ
ประเมินเมื่อครบรอบการประเมิน

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

1.3.1.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กายภาพบําบัด

บัณฑิตศึกษาและ
อาจารยในสายวิชา

GR 58

1.3.1.3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารพยาธิวิทยาคลินิก

บัณฑิตศึกษาและ
อาจารยในสายวิชา

GR 59

1.3.2

1.3.2.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย

ฝายวิชาการและ
อาจารยในสายวิชา

AC 60

1.3.2.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด

ฝายวิชาการและ
อาจารยในสายวิชา

AC 61

1.3.3 ฝายวิชาการ AC 62

QA12 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของ
ผูใชบัณฑิต

1.3.4 ฝายวิชาการ AC 63

1.4

กพร22 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

1.4.1 ฝายวิชาการ AC 64

2

2.1 2.1 สรางและพัฒนานักวิจัยอยางตอเนื่อง

2.1.1

2.1.1.1 โครงการทุนสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย  คณะเทคนิค
การแพทย

ฝายวิจัย RE 65

2.1.1.2 โครงการประชุมเครือขายวิจัยคณะเทคนิคการแพทยสัญจร ณ 
จังหวัดนครราชสีมา

ฝายวิจัย RE 66

กพร
4.2.4/  
QA25

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
ภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา
และนักวิจัย

2.1.2 ฝายวิจัย RE 67

กพร
4.2.3

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ตออาจารยประจํา

2.1.3 ฝายวิจัย RE 68

2.1.4

โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย

โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหกับอาจารยดานการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนา
สื่อการสอนแบบ e-learning

โครงการจัดทําหนังสือคูมืออาจารยประสานงานวิชา

โครงการสนับสนนุการสรางเครือขายวิจัยระหวางคณะเทคนิคการแพทยกับ
หนวยงานภายนอก

โครงการทุนสนับสนุนเพื่อเพิ่มอัตราสวนของอาจารยในการทําวิจัย ใหแกผูที่ไม
มีทุนวิจัยในปงบประมาณ 2552

โครงการทุนสนับสนุนโครงการวิจัยนํารองเพื่อใหสามารถขอทุนวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอก

การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน

คณะเทคนิคการแพทย
เปนแหลงสรางและพัฒนา
องคความรู เพื่อถายทอดสู
สังคม เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
เปนสถาบันชั้นนําในการ
สรางนวัตกรรมใหมเพื่อ
ตอบสนองตอการเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนานักวิจัย
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

กพร
4.2.5/  
QA26

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
ภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารย
ประจําและนักวิจัย

2.1.4.1 โครงการสัมมนาการเขียนขอเสนอโครงการใหไดรับการสนับสนุน ฝายวิจัย RE 69

2.1.4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนงานวิจัยและการ
วิเคราะหขอมูล

ฝายวิจัย RE 70
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

2.2 พัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการการวิจัย

2.2.1

2.2.1.1 โครงการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งกลุมวิจัยเพื่อใหไดรับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

ฝายวิจัย RE 71

2.2.1.2 โครงการสนับสนุนกลุมวิจัยทางกายภาพบําบัดนํารอง 1 โครงการ ฝายวิจัย RE 72

2.2.2 ฝายวิจัย RE 73

2.2.3 ฝายวิจัย RE 74

2.2.4 ฝายวิจัย RE 75

กพร
4.2.7/  
QA28

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร

2.3 สรางและพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนําไปใชประโยชนได

กพร
4.2.6/  
QA29

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน refereed  
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา

2.3.1

2.3.1.1 วิจัยภายใตการดําเนินการของศูนยวิจัยเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อรองรับนโยบายระดับชาติ

ฝายวิจัย RE 76

2.3.1.2 วิจัยภายใตกลุมวิจัยตางๆ ฝายวิจัย RE 77

2.3.2 ฝายวิจัย RE 78

2.3.3 ฝายวิจัย RE 79

QA63 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในและตางประเทศ

2.3.4 ฝายวิจัย RE 80

4.2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจํา

2.3.5 ฝายวิจัย RE 81

โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการตางประเทศ

โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมจํานวน 6 ทุน

โครงการสนับสนุนการตั้งกลุมวิจัยทางกายภาพบําบัด

โครงการสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะ 15 ป (สอดคลองกับแผน
ระยะยาว 15 ป ของมหาวิทยาลัยขอนแกน)

โครงการเงินรางวัลสําหรับผูที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพสูง impact ตั้งแต 5
 ขึ้นไป สมทบที่ไดจากมหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาความตองการใชเครื่องมือเกี่ยวกับการวิจัยและการบริการทาง
วิชาการ

การวิจัยเฉพาะทาง

โครงการติดตาม ประเมิน และสนับสนุนใหเกิดผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ไดรับ
ทุนจากคณะและมหาวิทยาลัย

โครงการกระตุน สนับสนุน และสงเสริมใหบุคลากรของคณะใหขอมูลการวิจัย 
และปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

กพร
4.2.1/  
QA27

รอยละของงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา

2.3.6 ฝายวิจัย RE 82

3

3.1 3.1

กพร
4.3.1/Q
A34

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา

3.1.1

QA34 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

3.1.1.1 โครงการยกมาตรฐานการบริการ ระดบัชาติ (LA) และระดับ
นานาชาติ (ISO 15180)

คณบดี/สถาน
บริการสุขภาพฯ

AD 83

3.1.1.3 ผลการบูรณาการงานบริการวิชาการของโครงงานสูการเรียนการ
สอนและวิจัย

คณบดี/สถาน
บริการสุขภาพฯ

AD 84

กพร
4.3.2/Q

A36

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจํา
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา

3.1.2 สถานบริการ
สุขภาพฯ

AD 85

3.1.3

3.3.3 3.1.3.1 การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป คณะเทคนิค
การแพทย

กรรมการคณะ
และคณาจารยใน
คณะ

AD 86

3.1.3.2 การจัดประชุมวิชาการของกลุมวิชา กลุมวิชา AD 87

3.2 สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน

รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา 
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

คณะเทคนิคการแพทย
เปนแหลงการบริการ
วิชาการและเสริมสราง
ความเขมแขง็ ภูมิปญญา
อีสาน ที่มีคุณภาพแก
ชุมชนและสังคม

การจัดประชุมวิชาการ

พัฒนาระบบบริการวิชาการและถายทอดนวัตกรรมเพื่อประโยชนทางสังคมและพาณิชย

ยกมาตรฐานการบริการของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและ
กายภาพบําบัด

การใหบริการของโครงงานตางๆภายใตสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

กพร
4.4.1/  
QA38

รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ
 พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด

3.2.1

3.2.1.1 โครงการประเพณีลอยกระทง พัฒนานศ. ST 88

3.2.1.2 โครงการประเพณีสงกรานต พัฒนานศ. ST 89

3.2.1.3 โครงการพิธีไหวครู พัฒนานศ. และ
คณาจารยในคณะ

ST 90

3.2.1.4 โครงการสัมพันธบายศรีนองพี่และราตรีนองใหม พัฒนานศ. ST 91

3.2.1.5 กิจกรรมในวันสถาปนาคณะ คณาจารยในคณะ AD 92

กพร
3.2.3

3.2.2 สายวิชา
กายภาพบําบัด

PT 93

3.2.3 สายวิชา
กายภาพบําบัด

PT 94

4

4.1 4.1

กพร7 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง

4.1.1 ฝายบริหาร AD 95

กพร3.1 4.1.2 ฝายบริหาร AD 96

4.1.2.1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร ครั้งที่ 1 บุคลากรภายใน ฝายบริหารและ
บุคลากรในคณะ

QA65 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล

4.1.2.2 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร ครั้งที่ 2 ผูมีสวนไดสวนเสีย ฝายบริหาร

กพร11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
กระบวนงานการใหบริการ(การลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน)

4.1.3 ฝายบริหาร AD 97

กพร
4.4.2/  
QA39

รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชใน
การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ

กพร
4.4.3/  
QA40

รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชใน
การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกชุมชนที่
นักศึกษามีสวนรวมใหบริการ

โครงการสงเสริมและใหความรูแกชุมชนในเรื่อง นวดไทย

โครงการปราชญชาวบาน

การบริหารจดัการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

คณะเทคนิคการแพทยมี
การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

พัฒนาโครงสรางการบริหารและระบบบริหารตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบงานใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานภาครัฐ (PMQA)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป คณะเทคนิคการแพทย

การพัฒนาระบบการประเมินบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน (PD)

โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

กพร15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะ

4.1.4 ฝายบริหาร AD 98

กพร20/
  QA60

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

4.1.5 คณบดี/รองฯ AD 99

QA61 ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

4.2 พัฒนาระบบทรัพยากรมนุษยและการจัดการความรู

QA64 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในและ
ตางประเทศ

4.2.1 ฝายบริหาร AD 100

4.2.2 ฝายบริหาร AD 101

QA62 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
ไวใหบุคคลากรมคีุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

4.2.3 ฝายบริหาร AD 102

กพร16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ
บุคลากร

4.2.4 คณบดี/รองฯ AD 103

QA46 4.3 พัฒนาระบบการเงินและบัญชีการงบประมาณและการพัสดุ  

4.3.1 AD 104

4.3.1.1 การปรับปรุงการบริหารจัดการและขั้นตอนการคลังและพัสดุ เลขานุการคณะ

4.3.1.2 การพัฒนาระดับความสําเร็จควบคุมการดําเนินงานโครงการตางๆ
เชน กําหนดเวลาในการเบิกจาย/ประเมินผลหลังเสร็จโครงการ

คณบดี

4.4

4.4.1 ฝายบริหาร AD 105

กพร8 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

4.4.2 ฝายบริหาร/ฝาย
พัฒนานศ.

AD 106

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมบุคลากรสู Best Practice World 
Café'

โครงการสงเสริมความผาสุก และภักดีตอองคกร

โครงการใหรางวัลบุคลากรที่โดดเดนในรอบป

จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานหนวยงานที่มีคุณภาพเพื่อเปนตัวอยางในการ
พัฒนางานและคุณภาพของบุคลากรแสวงหา Best Practice

โครงการสรุปผลงานและรับฟงขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทํางาน ทุก 6 เดือน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสายสนับสนุน

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการและการจายวัสดุของคณะ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา

โครงการปรับปรุงพื้นดี่อาคาร 1 ของคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ

สรางกลไกและจิตสํานึกและรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญในการประหยัดพลังงานประเภทตางๆ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะเทคนิคการแพทย

กพร ตัวชี้วัด

KPI เงินแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ / โครงการ / กิจกรรม
รหัสโครงการ

4.4.3

4.4.3.1 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบแกนักศึกษาและ
บุคลากรกลุมเสี่ยง

ฝายวิชาการ AC 107

4.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ

กพร18 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

ั ึ

4.5.1 ฝายบริหาร AD 108

4.5.2 ฝายบริหาร AD 109

QA42 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา

4.6 ฝายบริหาร

QA43 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา

4.6.1 คณบดี/รองฯ AD 110

QA44 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

4.6.2 คณบดี/รองฯ AD 111

4.7 พัฒนาระบบประชาสัมพันธและการตลาด ฝายบริหาร

4.7.1 ฝายประชาสัมพันธ AD 112

กพร14 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

4.7.2 ฝายประชาสัมพันธ AD 113

กพร10 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานประจําป พ.ศ.2550

4.7.3 หัวหนากลุมภารกิจ AD 114

114

โครงการใหม 47 แบงเปน ฝายพัฒนานักศึกษา (ST) 4 โครงการ
ฝายวิชาการ  (AC) 11 โครงการ
ฝายบัณฑิตศกึษา (GR) 9 โครงการ
ฝายวิจัย  (RE) 10 โครงการ
ฝายบริหาร  (AD) 13 โครงการ

หมายเหตุ จํานวนโครงการทั้งหมด โครงการ

โครงการ

โครงการวิเคราะหเพื่อจัดหาและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานและ
ตัดสินใจ

จัดทํารายงานสรุปกิจกรรมรอบป (รายงานประจําป)

โครงการสงเสริม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ของบุคลากร นักศึกษา

โครงการวิเคราะหผลการประเมินและการจัดอันดับเพื่อเสนอกิจกรรมที่จะเพิ่ม
คาคะแนนหรือตัวชี้วัด

โครงการประเมินโปรแกรมภาระงาน

พัฒนาระบบคุณภาพและการรักษามาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย

จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ตามขอกําหนดของเกณฑมาตรฐาน

กิจกรรม 30 ป

จัดพัฒนาweb และสื่อเพื่อการเผยแพรขอมูลคณะฯ

หนา  26


