
การด าเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  คณะแพทย์ มข.
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ผลการด าเนินการโครงการของคณะแพทยศาสตร์       
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ปัจจยัหลกั ทีห่น่วยงานไม่สามารถด าเนินการโครงการ

- สถานการณโ์รคระบาด โควดิ-19
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ผลการด าเนินการโครงการของฝ่ายต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
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โครงการอนุมตัิ ด าเนินการ ยงัไม่ด าเนินการ ยกเลกิ รายงานผล ไม่รายงานผล



ผลการด าเนินการโครงการของภาควิชา / สนง.
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
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โครงการอนุมตัิ ด าเนินการ ยงัไม่ด าเนินการ ยกเลกิ รายงานผล ไม่รายงานผล



ช่องทางเข้าระบบ

หรอื

http://http://202.28.95.4/plan/index.phpURL

https://www.md.kku.ac.th/

https://mdplan-qa.kku.ac.th/



1.  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เดมิ ใหม่

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. คา่ตอบแทนวทิยากร 

- กรณีโครงการใชง้บประมาณจากหมวด

อดุหนุนทัว่ไป โดยวทิยากรเป็นบคุลากร

ของคณะแพทยศาสตร ์เบกิคา่ตอบแทน

ไดใ้นอตัรา 500 บาท/ช ัว่โมง 

2. คา่เลีย้งรบัรองวทิยากรจากภายนอก

คณะแพทยศาสตร ์

- เบกิไดใ้นอตัรา 1,000 บาท/คน/

โครงการ และรวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 4,000

บาท

1. คา่ตอบแทนวทิยากร 

- กรณีโครงการใชง้บประมาณจากหมวดอดุหนุน

ทัว่ไป โดยวทิยากรเป็นบคุลากรของคณะ

แพทยศาสตร ์ ไม่สามารถเบกิคา่ตอบแทนได ้ ให ้

เบกิเป็น คา่ของทีร่ะลกึ ในอตัรา 500 บาท / คน / 

คร ัง้  

2. คา่เลีย้งรบัรองวทิยากรจากภายนอกคณะ

แพทยศาสตร ์

- เบกิไดใ้นอตัรา 1,500 บาท/คน/โครงการ และรวม

แลว้ตอ้งไม่เกนิ 6,000 บาท

3. กรณีจดัโครงการในรปูแบบออนไลน ์

- ขอความรว่มมอืใชร้ะบบสนับสนุนสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ หากมคีา่ใชจ้า่ยที่

นอกเหนือจากนี ้ เชน่ คา่จา้งเหมาบรหิารจดัการระบบ

ออนไลน ์หรอื อืน่ ๆ ใหช้ ีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิ



การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดมิ ใหม่

หวัขอ้ที ่1. ความสอดคลอ้งของโครงการกบั

ยุทธศาสตรข์องคณะแพทยศาสตร ์

- วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic

objectives) 6 ดา้น

หวัขอ้ที ่1. ความสอดคลอ้งของโครงการ

กบัยุทธศาสตรข์องคณะแพทยศาสตร ์

กลยุทธ ์4 ดา้น 

- International

- Premium

- Innovation

- Professional

2. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

หวัขอ้ที ่ 9.   เป็นโครงการทีส่อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาล

ของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี  

- ตอ้งคลกิเลอืกวา่ ( ) ไช ่ หรอื  ( ) ไม่ใช่

หวัขอ้ที ่ 9. โครงการทีด่ าเนินการสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิ

บาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีดงันี ้(สามารถเลอืก

ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

- ตอ้งคลกิเลอืก

หวัขอ้ที ่13.  ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

- ขอ้  4 (ย่อย)  บคุคลนอกคณะแพทยศาสตร ์..........ไม่ไดจ้ าแนกใน

และนอกประเทศ

หวัขอ้ที ่13.  ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

- ขอ้  4 (ย่อย)  บคุคลนอกคณะแพทยศาสตร ์
4.1 ในประเทศ (ระบุสาขาวชิาชพี เชน่ แพทย ์พยาบาล)

4.2 ตา่งประเทศ (ระบุสาขาวชิาชพี เชน่ ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการวจิยั)



การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดมิ ใหม่

ขอ้ 9 เงินรางวลัโล่รางวลั ( ตอ้งเป็นการจดัประกวด
หรอืคดัเลอืกในนามคณะแพทยศาสตร ์และเป็นงานส าคญัระดบัคณะ 

โดยตอ้งมกีารต ัง้คณะกรรมการพจิารณารางวลัเป็นค าส ัง่คณะอย่าง

เป็นทางการ อตัราจา่ยเงินรางวลัและหรอืสิง่ของตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

หวัหน้าสว่นงาน) โปรดแจกแจงรายละเอยีดเงินรางวลั

- รางวลัที ่1 จ านวน.............รางวลั ๆ ละ ......................บาท            

- รางวลัที ่2 จ านวน.............รางวลั ๆ ละ ......................บาท            

- รางวลัที ่3 จ านวน.............รางวลั ๆ ละ ......................บาท            

- รางวลั (ระบุ)............... จ านวน...........รางวลั ๆ ละ ...............บาท            

- รางวลั (ระบุ)............... จ านวน...........รางวลั ๆ ละ ...............บาท 

2. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ    (ต่อ) 

ขอ้ 9 เงินรางวลั

โล่รางวลั  (ไม่ม)ี 


