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ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13, 

14, 16 และ 17 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 23(1)ให้สภา
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37(2) ให้มหาวิทยาลัย
จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 บนพ้ืนฐานจากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT) โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งจากแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566 
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนวทางการบริหาร               
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขและแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของ
ประเทศไทย  
 สาระส าคัญของแผนฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส่วนที่ 3  การก ากับติดตาม และการรายงานการด าเนินงาน 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือ และกลไกในการ
บริหารโครงการ การสื่อสาร และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานสู่ระดับต่างๆ เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนคณะฯ ให้
บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายต่อไป 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
กุมภาพันธ์ 2563 
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บทสรปุผู้บริหำร 
(Executive summary) 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นภายใต้หลักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 บนพ้ืนฐานจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งจาก แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนวทางการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอ่ืนๆ รวมทั้ง
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขและแนวโน้มทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศไทย  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดเป้าหมายเป็น “สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้น
น าด้านสาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ในปี ค.ศ.2030)" ภายใตป้ัจจัยผลักดันสู่ความส าเร็จ 4 เสาหลัก ได้แก่  

เสาหลักที่ 1 : Hi= High performance, Health, Green, & Small and Smart Faculty 
เสาหลักที่ 2 : R= Remarkable in Research & Innovation 
เสาหลักที่ 3 : E= Excellence in Education Transformation 
เสาหลักที่ 4 : S= Social Value & Culture Care 

 ซึ่งประกอบด้วย   11 ประเด็นยุทธศาสตร์ 22 กลยุทธ์ และ 58 แผนงาน/โครงการ โดยมุ่งประเด็น
ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 900,000 บำท (ร้อยละ 11.22) 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้น 

      การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 
โครงการที่ 1.1.1 ศึกษาดูงานหลักสูตรที่จัดการสอนแบบ Module, Online 

โครงการที่ 1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตร MPH (International Program) และ Dr.PH (International Program) 
โครงการที่ 1.1.3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และปรับปรุง 

กระบวนการตามผลการประเมิน 
โครงการที่ 1.1.4 โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร / คณะ ด้วยเกณฑ์ IQA,  

TQR, EdPEx 
กลยุทธ์ที่  2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรส าหรับประชาชนทุกอายุ  

โครงการที่ 1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต จากการเข้าร่วมอบรมระยะสั้น  
(Short course training) 

โครงการที่ 1.2.2  พัฒนาหลักสูตรที่เสริมสร้าง ศักยภาพก าลังคนด้านวชิาชีพการสาธารณสุข 
โครงการที่ 1.2.3 โครงการสัมมนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ส าหรับกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
โครงการที่ 1.2.4 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาและหลักสูตร 
โครงการที่ 1.2.5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนดิจิทัล 



ค 
 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในอนาคต   
โครงการที่ 1.3.1 โครงการสนับสนุนการผลิตต าราคณะฯ 

โครงการที่ 1.3.2  สนับสนุนให้นักศึกษา และอาจารย์  เข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม เทคนิคการเรียน 
 การสอน 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง 
โครงการที่ 1.4.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 1.4.2 สนับสนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPEL 
โครงการที่ 1.4.3 ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการที่ผ่านโครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPEL  

ได้มาตรฐานสากล ISO/IEC17025   
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย จ ำนวน 905,000 บำท  (ร้อยละ 11.28) 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมจ านวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

โครงการที่ 2.1.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัยเป็นทีมและท างานต่อเนื่อง  
      (Research programs)เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ 
โครงการที่ 2.2.1 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มวิจัย และส่งเสริมงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัย 

เป็นทีม และต่อเนื่อง (Research programs)   
โครงการที่ 2.2.2 โครงการพัฒนากลไกการ  สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 
โครงการที่ 2.2.3 โครงการสัมมนาจัดท าแผนพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับแผน ระดับชาติ และ   
          สถานการณป์ัจจุบัน 

กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and  
      Commercialized Research) 
โครงการที่ 2.3.1 โครงการส่งเสริมระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
โครงการที่ 2.3.2 โครงการเสวนาวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข 

ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
โครงการที่ 2.3.3 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

เพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมระยะที่ 3 
โครงการที่ 2.3.4 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามด้านสาธารณสุข แบบบูรณาการร่วมระหว่างนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
 
 



ง 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  จ ำนวน 20,000 บำท  (ร้อยละ 0.25) 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน 

โครงการที่ 3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในระดับการใช้งาน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร จ ำนวน 70,000 บำท (ร้อยละ 0.87) 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม  

      (Center of Social Wisdom) 
โครงการที่ 4.2.1 โครงการประเมินความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กับงานบริการวิชาการ 
โครงการที่ 4.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุน และการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 

วิชาการ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร จ ำนวน 100,000 บำท (ร้อยละ 1.25) 
กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

โครงการที่ 5.1.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) และจดัท าแผนปฏิบัติการ 
โครงการที่ 5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่ำท ำงำน จ ำนวน 1,900,000 บำท (ร้อยละ 23.69) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมส าหรับการท างาน (Good Workplace)  ของบุคลากรทุกกลุ่ม 

โครงการที่ 6.1.1 โครงการปรับปรุงหลังคารั่วซึมอาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล 
โครงการที่ 6.1.2 โครงการปรับปรุงสุขลักษณะอาคารเลื่อน สุริหาร เพื่อป้องกันนกพิราบ 

โครงการที่ 6.1.3 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
กลยุทธ์ที่  2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

โครงการที่ 6.2.1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมต าแหน่งที่สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่  3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
โครงการที่ 6.3.1 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ 
โครงการที่ 6.3.2 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร 

โครงการที่ 6.3.3 โครงการพบปะผู้บริหาร 

กลยุทธ์ที่ 4 : กำรจัดกำรควำมรู้และกำรเรียนรู้ขององค์กร 

โครงการที่ 6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุนระหว่างหน่วยงานในและ  
นอกมหาวิทยาลัย 

โครงการที่ 6.4.2 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 



จ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นที่น่ำอยู่ จ ำนวน 490,000 บำท (ร้อยละ 6.11) 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 

โครงการที่ 7.1.1 โครงการปรับปรุงห้องเรียน และฝึกอบรม อาคารเลื่อน สุริหาร 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล จ ำนวน 190,000 บำท (ร้อยละ 2.37) 
กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการท างานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการที่ 8.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ระบบดิจิทัล และการพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

โครงการที่ 8.4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศในระบบปฏิบัติงาน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรน ำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ จ ำนวน 3,015,000 บำท (ร้อยละ 37.59) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพ่ือยกระดับด้านกล การศึกษา วิจัย  

      และบริการ (International networking) 
โครงการที่ 9.1.1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ( International Conference on 

Public Health) ครั้งที่ 4 ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในภูมิภาค
เอเชีย (ไต้หวัน, เวียดนาม, พม่า, มาเลเซีย, เกาหลีใต้, ลาว, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, 
ญี่ปุ่น) 

โครงการที่ 9.1.2 โครงการเจรจา และพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจัยระยะยาวกับ
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการที่ 9.1.3  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 
โครงการที่ 9.1.4 โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับบุคลากรและนักศึกษาจากสถาบัน

ต่างประเทศ 
โครงการที่ 9.1.5 โครงการผลิตนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับ Council of International 

Education Exchange (CIEE) 
โครงการที่ 9.1.6  โครงการผลิตนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับ USAC 

กลยุทธ์ที่ 2 : การด าเนินการเพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น 
โครงการที่ 9.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการสอน  
       การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม 
โครงการที่ 9.3.1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรในประเทศอาเซียนและประเทศในกลุ่ม GMS 

โครงการที่ 9.3.2 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่านานาชาติกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
โครงการที่ 9.3.3 โครงการประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์สู่นานาชาติ 
โครงการที่  9.3.4 โครงการชื่นชมยินดี และสร้างสรรค์ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 



ฉ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม   (International environment) 
โครงการที่ 9.4.1 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่ความเป็นอาเซียน 

โครงการที่ 9.4.2 โครงการสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ GMS 

โครงการที่ 9.4.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (International Visiting Professor) 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล จ ำนวน 100,000 บำท (ร้อยละ 1.25) 
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good Governance for all Units) 

โครงการที่ 10.1.1 ขับเคลื่อนถ่ายทอดตัวชี้วัด มอบหมายในค ารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร  
  ประเมินผลด าเนินการ และออกแบบปรับปรุงกระบวนการ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 11 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ จ ำนวน 330,000 บำท (ร้อยละ 4.11) 
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดท าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ 

       เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ 
โครงการที่ 11.1.1 โครงการวันสถาปนาคณะฯ 
โครงการที่ 11.1.2  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สมมาอาวุโส 

โครงการที่ 11.1.3  โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 
โครงการที่ 11.1.4  โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 
งบประมาณท่ีใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งหมดทั้งสิ้น 8,020,000 บาท (แปดล้านสองหมื่นบาท

ถ้วน) กระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีกลไกการติดตามโดยคณะกรรมการประจ าคณะ รวมถึง
การประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานเป็นระยะ และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย  
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สำรบัญ 

 

 หน้ำ 
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บทสรุปผู้บริหำร ข 

สำรบัญ ช 

สำรบัญตำรำง ซ 

สำรบัญรูปภำพ ฌ 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 

ส่วนที่ 3 การก ากับติดตาม และการรายงานการด าเนินงาน 47 

ภำคผนวก 50 

ภาคผนวก ก  ค าสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่  107/2562 51 

ภาคผนวก ข  ค าสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่  12/2563 54 
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สำรบัญ (ตำรำง) 
 

 หน้ำ 

ตำรำงท่ี 1.1 การจัดการศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร 2 

ตำรำงท่ี 1.2  SWOT Analysis 14 

ตำรำงท่ี 2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 22 

ตำรำงท่ี 2.2  ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และทิศทางการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ HiRES กับความ

ท้าทายเชิงกลยุทธ์ นโยบายและพันธกิจของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และทิศ

ทางการบริหารของมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า 

30 

ตำรำงท่ี 2.3  ความท้าทาย ความได้เปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธ์  31 

ตำรำงท่ี 2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ  

                  และผู้รับผิดชอบ 

32 

ตำรำงท่ี 2.5  สรุปจ านวน กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

                  พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

46 

ตำรำงท่ี 3.1  รายละเอียดการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  

                  พ.ศ. 2563 

48 
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สำรบัญ (รูปภำพ) 
 

 หน้ำ 

รูปภำพที่ 1.1   จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 

รูปภำพที่ 1.2    จ านวนนักศึกษาต่างชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 

รูปภำพที่ 1.3   โครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 

รูปภำพที่ 1.4   โครงสร้างงานสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 

รูปภำพที่ 1.5   จ านวนบุคลากรทั้งหมด คณะสาธารณสุขศาสตร์  6 

รูปภำพที่ 1.6   จ านวนบุคลากรสายผู้สอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 

รูปภำพที่ 1.7   จ านวนบุคลากรสายผู้สอนแบ่งตามวุฒิการศึกษา  7 

รูปภำพที่ 1.8   จ านวนบุคลากรสายผู้สอนแบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ  7 

รูปภำพที่ 1.9   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 

รูปภำพที่ 1.10   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนแบ่งตามวุฒิการศึกษา 8 

รูปภำพที่ 1.11 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนแบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ 9 

รูปภำพที่ 1.12  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  13 

รูปภำพที่ 2.1   โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2563 29 

รูปภำพที่ 2.2   แผนผังเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2563 30 

รูปภำพที่ 3.1   กระบวนการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 49 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและควำมส ำคัญ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แห่งชาติ โดยมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2514 วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2514 และครั้งที่ 4 วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2514 ได้รับหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์แพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือเสนอขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีบรรจุเข้าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) หลังจากนั้น 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2515 สภาบริหารคณะปฏิวัติ ตามหนังสือส านักเลขาธิการปฏิวัติที่ ลธ .ปว. 
1007/2515 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2515 ได้แต่งตั้งกรรมการจัดตั้งศูนย์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ เพ่ือปรับปรุงวิธีและขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบาย 
และแผนการพัฒนาสาธารณสุขของรัฐ ที่ก าลังขยายการบริการด้านสาธารณสุขให้ถึงประชาชนทั่วประเทศ 
เพ่ือผลิตบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานในระดับที่อยู่ระหว่างงานของแพทย์กับงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ระดั บ ล่ างและเพ่ื อ เป็ น ศู น ย์ ก ารศึ กษ าค้ น คว้ าวิ จั ยปั ญ ห าสาธารณ สุ ขของป ระชากรภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช 2520 และมาตรา 9 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 2521 
พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดตั้ง และมีผลตามกฎหมาย
ตั้งแต่ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา  ซึ่งการวางแผนเป็นไปตามแผนของกระบวนการภายใต้
การน าองค์กรของผู้บริหารในแต่ละวาระสมัย ดังนี้ 

 
1. รศ.นพ.สมบัติ ชัยเพ็ชร์                  (พ.ศ. 2522 – 2525)                  

2. รศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ (พ.ศ. 2525 – 2529)                  
3. ผศ.เฉลิมเดช วุฑฒิกรรมรักษา (พ.ศ. 2529 – 2533)                  
4. ผศ.เลื่อน สุริหาร (พ.ศ. 2533 – 2537)                  
5. รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล (พ.ศ. 2537 – 2545)                  
6. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา (พ.ศ. 2545 – 2549)                  
7. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน (พ.ศ. 2549 – 2554)                  
8. ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ (พ.ศ. 2554 – 2562)                  
9. รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)                  
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1.2  กำรผลิตบัณฑิต 
 1.2.1 หลักสูตรกำรศึกษำ 
  คณะฯ มีภารกิจ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2562 มีการจัดการศึกษา จ านวน 14 หลักสูตร ดังตารางที่ 1.1  
 
ตำรำงท่ี 1.1  การจัดการศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร 

ระดับหลกัสูตร จ ำนวน วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 
ระดับปริญญำตรี (2 หลักสูตร) 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

แบ่งเป็น 2 แขนง  
1) อนามัยสิ่งแวดล้อม  
2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเอกคู่ อนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย* 

2 จัดการเรียนการสอนโดยบรรยายและฝึก
ปฏิบัติการ ใชป้ัญหาเปน็ฐาน(Problems-
based Learning) และวจิัยเปน็ฐาน
(Research based Learning) ฝึกปฏิบัติใน
ชุมชนและสถานประกอบการ นกัศึกษา
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ และสนบัสนนุกจิกรรม/
โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษา 
และทุนส าหรับแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 
*หลักสูตร 4 ปีครึ่ง 

ระดับบัณฑิตศึกษำ 12 หลักสตูร (หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก =9/3) 
ปริญญำโท  (9 หลักสูตร) 
1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  8 สาขาวชิา ได้แก่            

1) อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  2) การบริหารงานสาธารณสุข  
  3) ชีวสถิต ิ
  4) สุขศึกษาและสง่เสริมสุขภาพ  
  5) โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
  6) วิทยาการระบาด 
  7) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
  8) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา 
  1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

9 จัดการเรียนการสอนโดยเนน้วิจยัเป็นฐาน การ
ฝึกทักษะการวิจัยและปฏบิัติการ การสัมมนา
กลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติในชุมชนแบบบูรณาการสห
สาขาวชิา Community Based Learning 
การท าวิจัยและเผยแพร่ในวารสาร/การ
น าเสนอผลงานระดบัชาติ/นานาชาติ นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ มีคลินิกให้ค าปรึกษาระเบียบวธิี
วิจัย ทุนการศึกษา ทุนวิจยั ทุนส่งเสริมการ
ตีพิมพ์/น าเสนอผลงานและทุนท าวิจัยใน
ต่างประเทศ 

ปริญญำเอก (3 หลักสูตร) 

ได้แก่  
  1) ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (วิทยาการระบาดและชีวสถิติ)  
  2) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต   
  3) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต (นานาชาติ) 

3 
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1.2.2 จ ำนวนนักศึกษำ 
 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 มีทั้งหมด 703 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 446 คน ปริญญาโท 186 คน และปริญญาเอก 71 คน คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาปริญญาตรี : 
บัณฑิตศึกษาเท่ากับ 63.44 : 36.56 

 

 
 

 
ภำพที่ 1.1  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 53 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 30 คน ปริญญาโท จ านวน 15 คน และปริญญาเอก จ านวน  8 คน  
 

 
 

ภำพที่ 1.2  จ านวนนักศึกษาต่างชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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1.3  โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้ จัดท าโครงสร้างการบริหารองค์กรใหม่ตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  ข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การ
ยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
และข้อ 15 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2388/2560)  เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงานและ
หน่วยงานย่อย ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และได้ออกประกาศโครงสร้างการบริหารงานของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1030/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
และหน่วยงานย่อยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพที่ 1.3 โครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

 
หน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมภำรกิจ

เฉพำะหรือตำมยุทธศำสตร์ 
หรือกำรพึ่งตนเอง 

 
กำรบริหำรวิชำกำร      

 
กองบริหำรงำน                                 

  ศูนย์จัดการข้อมูลและ
วิเคราะห์ทางสถิติ 

งานบริหารทั่วไป 

ศูนย์ฝึกอบรมวิจัยและ
ประเมินผลกระทบด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
           อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

งานวิชาการ 

 ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งานยุทธศาสตร์ 

   สาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและและความ

ปลอดภัย 

สาขาวิชาการบริหาร
สาธารณสุข  

การส่งเสริมสุขภาพ 
โภชนาการ 

 สังกัดส่วนกลาง  
(กองบริหารงานคณะฯ) 
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รูปภำพที่ 1.4 โครงสร้างงานสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดีฯ กรรมการต่างๆ 

1. หน่วยจัดการทรัพยากร 

   1.1 สารบรรณ 

   1.2 การเจ้าหน้าที ่

   1.3 นโยบายและแผน 

   1.4 ยานพาหนะ 

   1.5 สื่อสารองค์กร 

2..หน่วยคลังและพัสด ุ

   2.1 พัสดุ 

   2.2 การเงินและบัญช ี
 

สาขาวิชา 

1. หน่วยทะเบียนและ

บัณฑิตศึกษา 

2. หน่วยส่งเสริมพัฒนา

วิชาการและกายภาพ 

3. หน่วยพัฒนานักศึกษา

และศิษยเ์ก่า 

 

กองบริหารงานคณะฯ 

งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานยุทธศาสตร์ 

1. หน่วยบริการวิชาการ

และวิจัย 

1.1 บริการวิชาการ 

1.2 วิจัย 

1.3 ห้องปฏิบัติการกลาง 

1.4 ห้องสมุด 

2. หน่วยวิเทศสัมพันธ ์
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1.4  จ ำนวนบุคลำกร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 98 คน แบ่งเป็น
บุคลากรสายวิชาการหรือสายผู้สอน จ านวน 58 คน และ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 40 คน ดังนี้ 
 

 
 

รูปภำพที่ 1.5 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 

 

 
 
 

รูปภำพที่ 1.6 จ านวนบุคลากรสายผู้สอน คณะสาธารณสุขศาสตร์  
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รูปภำพที่ 1.7 จ านวนบุคลากรสายผู้สอนแบ่งตามวุฒิการศึกษา  
 

 
 

รูปภำพที่ 1.8 จ านวนบุคลากรสายผู้สอนแบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ  
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รูปภำพที่ 1.9 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 

 
 

รูปภำพที่ 1.10 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนแบ่งตามวุฒิการศึกษา 
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รูปภำพที่ 1.11 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนแบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ 
 
1.5  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 ควำมเป็นมำ 
การวิเคราะห์สารสนเทศประกอบการจัดท าแผน ภายใต้หลักการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยังได้วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ในปีที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก เช่น ทักษะของ
ประชากรในศตวรรษที่ 21 ปัญหาและความท้าทายที่ เกิดจากระบบการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  (ฉบับที่  12) พ .ศ.2560 – 2564  แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.2563 - 2566  แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.
2563-2566  และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการจากคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA-KKU) เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ (EdPEx)  ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการ  ผลการประเมิน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามเกณฑ์ (IQA-KKU) การประเมินข้อตกลงค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  แผนการรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์จากผู้ใช้บัณฑิต แหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า และสาขาวิชา เป็นต้น 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  (ฉบับที่  12) พ .ศ.2560 – 2564 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.2563-2566 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ.
2552-2567 กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   และ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2563-2566  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 1.5.2  กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2562-2566 โดยสื่อสารและสร้างความเข้าใจทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติระดับ
คณะ/หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงใช้กระบวนการดังกล่าวควบคู่กับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563 ไปพร้อมกัน โดยมีกระบวนการที่ส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

ว.ด.ป กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

20 มีนาคม 2562    การถ่ายทอด
นโยบายจาก
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัสู่
คณะฯ 

- เข้ารับฟังการถ่ายทอด   
  นโยบาย และรับฟังความ    
  คิดเห็นต่อการจัดท าแผน  
  ยุทธศาสตร์การบริหาร  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
  2563 – 2566 จาก 
  อธิการบดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
   และสื่อสารองค์กร   
- ผู้อ านวยการกอง  
  บริหารงาน  
- หัวหน้าหน่วยจัดการ 
  ทรัพยากร  
- นักวิเคราะห์นโยบาย 
  และแผน   

- กองยุทธศาสตร์    
   มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มีนาคม-เมษายน  
2562 

รวบรวม 
วิเคราะห์ ข้อมลู
สารสนเทศ  

- ศึกษานโยบายแผนงาน 
  ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
- รวบรวมข้อมูลผลการ  
  ด าเนินงาน  ปัญหา  
  อุปสรรคในปีงบประมาณที่  
  ผ่านมา 

- หัวหน้าหน่วยจัดการ  
  ทรัพยากร  
- นักวิเคราะห์นโยบาย 
   และแผน   

- นักวิเคราะห์นโยบาย  
  และแผน   

พฤษภาคม 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า  
  แผนยุทธศาสตร์การบริหาร   
  คณะสาธารณสุขศาสตร์    
  (พ.ศ.2563-2566)  
  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  พ.ศ. 2563 และแผนการใช้ 
 จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ที่ 107/2562 สั่ง ณ วันท่ี  
 23 พฤษภาคม 2562   
 (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
 
 

- หน่วยจัดการทรัพยากร - นักวิเคราะห์นโยบาย  
  และแผน   
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ว.ด.ป กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2562 - วิเคราะห์จดุ
แข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และ
อุปสรรค 
(SWOT 
Analysis) 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์ SWOT
ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะ
หลัก  ก าหนดความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ ความไดเ้ปรียบ
เชิงกลยุทธ์ ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ก าหนดตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร ์

 

- ผู้บริหาร  
- คณาจารย์  
- บุคลากร 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

- นักวิเคราะห์นโยบาย  
  และแผน   

กรกฎาคม2562 - การทบทวน/
ก าหนด
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กล
ยุทธ์ และ
ยุทธศาสตร์การ
บริหาร 

- ประชุมคณะกรรมการ  
  จัดท า แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารคณะสาธารณสุข
ศาสตร์  (พ.ศ.2563-2566)  

  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  พ.ศ. 2563 และแผนการใช้ 
 จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

- คณะกรรมการจัดท า  
  แผนยุทธศาสตร์การ  
  บริหารคณะสาธารณสุข-

ศาสตร์ (พ.ศ.2563-
2566)  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

- นักวิเคราะห์นโยบาย  
  และแผน   

สิงหาคม  2562 - รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- จัดการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นความต้องการ 
ความคาดหวังในการพัฒนา
คณะฯ ทั้งในปัจุบันและ
อนาคต จากผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 

-  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ศิษย์เก่า  ประธาน
ชุมชนที่รับบริการ
วิชาการจากคณะฯ 
รวมถึงผู้ปกครองของ
นักศึกษา 

 

- นักวิเคราะห์นโยบาย  
  และแผน   

กันยายน  2562 -  จัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบตัิการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้
จากกระบวนการดังกล่าว
ข้างต้นน ามาจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

-  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และสื่อสารองค์กร   

-  ผู้อ านวยการกอง
บริหารงาน  

-  หัวหน้าหน่วยจัดการ
ทรัพยากร  

-  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

 

- นักวิเคราะห์นโยบาย  
  และแผน   
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ว.ด.ป กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

26 กันยายน
2562 

- ประชุมรับฟัง  
  ความคิดเห็น   
  ต่อ (ร่าง)  
 แผนปฏิบัติการ  
 ปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2563 

- จัดการประชุมรับฟังความ 
  คิดเห็นต่อ (ร่าง)  
  แผนปฏิบัตกิาร   ปีงบประมาณ    
  พ.ศ. 2563  โดยมีการ   
  น าเสนอ กลยุทธ์  โครงการ   
  กิจกรรม ของฝ่ายตา่งๆ   
  เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
  แสดงความคิดเห็นอย่าง 
  ครอบคลุม  

- ผู้บริหาร   
- คณาจารย์ และบุคลากร  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์   
  ทุกท่าน 
-  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
   (ศิษย์เก่า  ประธาน 
   ชุมชนที่รับบริการ 
   วิชาการจากคณะฯ  
   รวมถึงผู้ปกครองของ 
   นักศึกษา 
 

- นักวิเคราะห์นโยบาย  
  และแผน   

20 มกราคม 
2563 

- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า  
  และทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
  การบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร์    
  (พ.ศ.2563-2566)  
  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  พ.ศ. 2564 และแผนการใช้ 
 จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ที่ 12/2563 สั่ง ณ วันที่  
 20 มกราคม 2563   
 (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

- หน่วยจัดการทรัพยากร - นักวิเคราะห์นโยบาย  
  และแผน   

24 มกราคม 
2563 

- ประชุม 
  คณะกรรมการ 
  จัดท า และ 
  ทบทวนแผน 
  ยุทธศาสตร ์
 การบริหาร   
  คณะสาธารณสุข 
 ศาสตร ์
 

- ประชุมคณะกรรมการจดัท า  
  และทบทวนแผนยุทธศาสต ์
  การบริหารงานคณะฯ   
  ทบทวน SWOT กลยุทธ์      
  โครงการ  กิจกรรม  
 

- คณะกรรมการจัดท าและ 
  ทบทวนแผนยุทธศาสต์ฯ 
 

- นักวิเคราะห์นโยบาย  
  และแผน   

กุมภาพันธ ์2563 - น าเสนอเพื่อ  
  ขอความ 
  เห็นชอบจาก 
  คณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ 

- น าเสนอเพื่อขอความ  
  เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี  
  2/2563 เมื่อวันท่ี 14  
   กุมภาพันธ ์2563 
 

- คณะกรรมการประจ า 
  คณะฯ 

- รองคณบดีฝ่าย   
  บริหาร และสื่อสาร  
  องค์กร 

 
 สรุปกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังรูปภาพที่ 1.12 
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ข้อมูลและสารสนเทศ 

รูปภำพที่  1.12  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

 

2 

การถ่ายทอดแผน/น าแผนไปสู่การปฏิบตัิ 

 

6 

เสนอแผนปฏิบัตกิาร/ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 

5 

 

กระบวนการถ่ายทอดแผน -ฝ่าย-ส่วนงาน
เสนอแผน/สื่อสารแผน/ประชาพิจารณ์แผน 

4 

จัดท าแผนงบประมาณ 
  

 

3 

วิเคราะห์ปัจจยัส าคัญ ก าหนดและ 
ทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

 

1 

การวัดผล/วิเคราะหแ์ละทบทวนผลการ
ด าเนินงาน /บทวนตัวชีว้ัด เปา้หมาย 

 

7 

การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิาร 

 

8 

กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปี คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2561 – 2580)  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (2560 -2564) 
- กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 – 2564) 
- นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกจิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 
- ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์    
  จันทร์โอชา 
- กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 
- กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
- ข้อมูลบุคลากร 
- ข้อมูลด้านงบประมาณ 
- ความต้องการและความคาดหวังทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ

ผู้รับบริการ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
-  SWOT Analysis / สภาพการแข่ งขันทั้ งภายในและภายนอก

ประเทศ  
- ข้อมูลจากการตรวจประเมินต่าง ๆ    
- ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ

อื่นๆ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน
และระดับโลก 

- ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
- ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคณะจากทุกภาคส่วน 
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562-2566 
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1.6 ผลกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภำวะคุกคำม คณะสำธำรณสุขศำสตร์  
     มหำวิทยำลัยขอนแก่น (SWOT Analysis) 
      จากการประชุมการวิเคราะห์ SWOT คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 
ตำรำงที่ 1.2  SWOT Analysis 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
Strengths(จุดแข็ง) 

S1. เป็นศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงครอบคลุมทุก   
     เพศ วัย สามารถสร้างหลักสูตรที่หลากหลายใน 
     ระดับต่างๆ ที่สนองตอบต่อความต้องการของ 
     ผู้รับบริการ 
S2. มีการบูรณาการประสบการณ์จากการวิจัยมาใช้ 
     ในการเรียนการสอนเนื่องจากมีหลักสูตร 
     ทุกระดับ 
S3. มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาท้ังใน 
     ระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติส่งผล 
     ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
S4. เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการผลิต 
     บัณฑิต และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
     โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี บริษัทชั้น 
    น ายังมีความต้องการทั้งนักศึกษา และบัณฑิต  
    เข้าร่วมท างาน และฝึกงาน 
 

Weaknesses (จุดอ่อน) 
W1. คณาจารย์ส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์ใกล้    
      เกษียณอายุราชการระบบทดแทนมีกฎ   
      ระเบียบเกี่ยวข้องมากท าให้ได้บุคคลทดแทน 
      ช้า รวมถึงการสูญเสียผู้เกษียณอายุของ 
      อาจารย์ขาดระบบการจัดหาทดแทนที่มี   
      ประสิทธิภาพ 
W2. ขาดระบบการจูงใจที่จะรับโอนอาจารย์ที่มี  
      ประสบการณ์และศักยภาพสูงมาท างาน 
W3. การจัดการเรียนการสอนเน้น Class room  
      มากเกินไป หลักสูตรการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
      จริง (Experiential Learning) มีน้อย และยัง 
      ไม่น าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรียน 
      การสอนเท่าที่ควร 
W4. ขาดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้ส าเร็จ  
      การศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
W5. หลักสูตรยังไม่เข้าสู่ TQR  ท าให้ไม่เข้าถึงกลุ่ม 
      ลูกค้า 
W6. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล การ 
      ท างานเป็นทีมยังไม่มีรูปธรรม 
W7.การขาดแคลนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เป็นข้อจ ากัดในการเปิดหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย 
W8. การเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ยังติดเงื่อนไข/

ข้อก าหนดต่างๆ ท าให้ล่าช้าไม่ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปน็อยู่ 

W9. มีหลักสูตรที่สอนทางไกลและการเรียนแบบ 
Modules น้อย 

W10. นักศึกษายังขาดความรู้เป็นผู้น าและการ 
        แสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ 
W11. รูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านส่งเสริม 
        ความคิดสร้างสรรค์มีน้อย 
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Opportunities(โอกำส) 
O1. การส่งเสริมการสร้างหลักสูตรทวิปริญญา

รว่มกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

O2. การเปิดตลาดเสรีอาเซียน เป็นโอกาสที่จะ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตลาดอาเซียน 

O3. นโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนา
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ เน้น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential 
Learning) สร้างหลักสูตรใหม่ตามความ
ต้องการของสังคม และมีหลักสูตรส าหรับ
ประชาชนทุกอายุ และพัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในอนาคต 

O4. นโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณะฯ ใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) เครื่องมือในการพัฒนา
องค์กรให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและ
ยั่งยืน 

O5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีประเด็นที่
สามารถศึกษา วิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างกว้างขวาง 

O6. Technology disruption  กระตุ้นให้ต้อง
พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน 

Threats(ภำวะคุกคำม) 
T1. มีสถาบันการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนด้าน

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยเพ่ิม
มากขึ้น 

T2. คู่แข่งจากสถาบันศึกษาอื่นมีระบบการศึกษาท่ี
เข้มแข็ง และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Modules 

T3. สถาบันคู่แขง่ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมาเปิด
สอนในประเทศอนุภูมิภาค และภูมิภาคมากข้ึน 

T4. ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาด้านสาธารณสุขยังไม่สมบูรณ์ท าให้
ไม่สามารถก าหนดทิศทางที่ชัดเจน 

T5. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท า
ให้มีผลต่อการจัดการเรียน การสอน วิจัย และ
บริการวิชาการ 

T6. ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐน้อยลง จึงต้อง
มียุทธศาสตร์ในการหารายได้เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง 

T7. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา มีเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ 
ท าให้มีผู้เข้ามาสมัครรับการคัดเลือกน้อย 

ด้ำนกำรวิจัย 

Strengths(จุดแข็ง) 
S1. อาจารย์มีการท าวิจัย / มีประชุมวิชาการ 
     ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง 
S2. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญหลากหลายได้รับ  
     การยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ (เป็น 
     เครือข่าย/ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ) 
S3. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ทั้งในและ 

ต่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 
 

Weaknesses(จุดอ่อน) 
W1. กระบวนการ/กลไกในการท างานแบบบูรณา 
      การ (ขาด/ไม่เพียงพอ) 
W2. การเชื่อมโยงโจทย์วิจัยกับความต้องการของ  
      Stakeholder ยังไม่ชัดเจนประเด็นวิจัยยัง 
      ไม่ได้มุ่งเข้าสู่ระดับนานาชาติ  
W3. กลุ่มวิจัยยังไม่เข้มแข็ง (connection กับ 
      ภายนอก)  
W4. มี mentor ไม่เพียงพอ 
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S4. มีศูนย์ระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าข้อมูลมา  
     ใช้ในการต่อยอดการสร้างและพัฒนาองค์

ความรู้ การบริการวิชาการ และ 
     การเรียนการสอน 
S5. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เอ้ือต่อการท าวิจัย

ของนักศึกษา 
S6. มีกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย 
S7. มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ

พร้อมที่จะร่วมท างานวิจัย 
S8. มีความเข้มแข็งในองค์ความรู้ทักษะเกี่ยวกับ

ระเบียบวิธีวิจัย และชีวสถิติ 

W5. การน าไปใช้ประโยชน์ของานวิจัยยังไม่มีระบบ 
      รองรับอย่างชัดเจน 
W6. อาจารย์ที่ท างานวิจัยกระจุกอยู่บางส่วน ยังไม่   
      กระจายทั่วทั้งคณะฯ 
W7. อาจารย์ใกล้วัยเกษียณจ านวนมาก และสร้าง

ผลงานวิจัยมีน้อย 
W8. ความกระตือรือร้นในการคิดสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่/นวัตกรรม ยังน้อยส่งผลให้จ านวนอนุ
สิทธิบัตร และสิทธิบัตร ยังมีน้อย รวมทั้ง
นวัตกรรมที่สร้างรายได้ยังมีน้อย 

W9. โครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัยเป็น
ทีมสหสาขา และท างานต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบสูงได้ ยัง
มีน้อย 

Opportunities(โอกำส) 
O1. การสร้างกลไกในการดึง Mentor ให้เข้ามามี 
      สว่นร่วมในการท าวิจัย (เช่น เป็นผู้ทรงฯ /   
      เป็นกรรมการสอบ ฯลฯ) 
O2. การจัดเวทีเสวนาวิชาการ ของกลุ่มวิจัยข้ามกลุ่ม 
O3. ชื่อเสียงของสถาบันที่ดี/ผลงานที่ผ่านมา 
O4. คณะฯมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ส่งผลให้การเพิ่ม   
      จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่ 
      ใน Q1  และ Q2 
O5. การสร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรม  
     ด้านสาธารณสุข  เพ่ือถ่ายทอด และแก้ปัญหา  
     ของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
O6. ปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความ   
     หลากหลาย มีโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม 
     สุขภาพ การวิจัยและพัฒนา 
O7. มีแหล่งทุนวิจัยภายนอกในระดับชาติ และ

นานาชาติจ านวนมากที่จะสนับสนุนเพื่อท า
วิจัย 

 

Threats(ภำวะคุกคำม) 
T1. นโยบายด้านการวิจัยทั้งใน / นอกสถาบันที่ 
     เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้กรอบด าเนินการวิจัยไม่ 
     ตรงกับความเชี่ยวชาญและความสนใจของ 
     อาจารย์ในคณะ 
T2. จ านวนหน่วยวิจัย/สถาบันมากข้ึน  
     สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ิม 
     มากขึ้นท าให้มีคู่แข่งในการขอทุนในการท าวิจัย 
     เพ่ิมมากข้ึน 
T3. สังคมจะก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21  และการ 
     เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสังคม มีผลต่อ 
     สุขภาพ ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพ 
     ชวีิตของประชากรท าให้โจทย์วิจัยซับซ้อนมาก  
     ยิ่งขึ้น 
T4. นโยบายรัฐบาล/มหาวิทยาลัยเปลี่ยน  
     การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน 
     ภายนอกน้อยลง การแข่งขันสูงขึ้น 
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

Strengths(จุดแข็ง) 

S1.  บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพ และรู้

ความสามารถในการให้บริการวิชาการ 

S2.  มีแผนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเข้าสู่

มาตรฐาน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อผู้มารับ

บริการ 

S3.  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีความพร้อมในการให้

การสนับสนุน 

S4. มีห้องปฏิบัติการกลางให้บริการตรวจวิเคราะห์

สิ่งแวดล้อม 

 

Weaknesses(จุดอ่อน) 

W1. เป็นการให้บริการวิชาการเฉพาะบุคคลท าให้

ทิศทางในการสนับสนุนพันธกิจคณะไม่ชัดเจน 

W2. ขาดศูนย์ประสานงานกลาง (เพ่ือสะท้อน

ตัวชี้วัด) ท าให้การด าเนินงานให้มีระบบการ

จัดการที่ชัดเจน 

W3. ขาดการประชาสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญของ

บุคลากร 

W4. ห้องปฏิบัติการกลางยังไม่ได้มาตรฐานสากล  

W5. ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน

ของห้องปฏิบัติการกลาง 

W6. ขาดการติดตามประเมินผลศูนย์บริการวชิาการฯ 

W7. ขาดฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการเพ่ือใช้งาน 

และประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร 

W8. การให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรมมีน้อย 

W9. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอนที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้าน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย 

W10. ยังขาดหน่วยธุรกิจในคณะที่จะพัฒนา  

        บริการเพื่อสังคม และสร้างรายได้ 

W11. การน าผลการบริการวิชาการต่อยอดสู่  

        การวิจัยและนวัตกรรมยังไม่น้อย 

W12. ขาดระบบการเฝ้าระวังและโต้ตอบภัยพิบัติ 

และโรคอุบัติใหม่เพ่ือเป็นศูนย์สนับสนุน

วิชาการและร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ

ชุมชนในการแก้ไขปัญหา ภาวะสุขภาพ 
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Opportunities(โอกำส) 
O1. สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุข สุขภาพ สูงขึ้น ท าให้เป็นโจทย์ที่
คณะฯต้องหาทางแก้ไขและป้องกัน 

O2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ระบบ IT ส่งผลให้คณะพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการ  

O3. กฎหมายเกี่ยวกับ EIA ให้มีการติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการ
ต้องปฏิบัติการละเว้นมีบทลงโทษ 

Threats(ภำวะคุกคำม) 
T1.  มีกฎหมาย ระเบียบ บังคับให้ตรวจคุณภาพน้ า

เพ่ือการบริโภคผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

T2.  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยที่เก่ียวข้อง
หลายหน่วย  

      มีปัญหาการประสานงาน เอกสาร แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ 

T3.  มีคู่แข่งจากทั้งภายใน และภายนอกจากการที่มี
หน่วยงานให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
สุขศึกษา มีมากข้ึน 

 

ด้ำนฝ่ำยสนับสนุน 

Strengths(จุดแข็ง) 
S1. บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะในการท างาน   
     เฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญ 
S2. มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมสว่นรวมของ

คณะฯ  มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทัศนคติท่ีดีมี
ค่านิยมร่วมที่ชัดเจนบุคลากรมีแรงบันดาลใจที่
จะไปสู่เป้าหมาย 

 

Weaknesses(จุดอ่อน) 
W1. บุคลากรบางส่วนยังขาดการพัฒนาตนเอง และ

พัฒนางานที่รับผิดชอบ เพื่อรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน 

W2. ระบบการบริหารงาน และระบบสารสนเทศ  
      ยังไม่เอ้ือให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
      และผาสุก 
W3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 

Opportunities(โอกำส) 
O1. มหาวิทยาลัย และคณะฯ มีนโยบายให้

บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเอง ใน
การท าวิจัย (R2R) และเพ่ิมทักษะวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนางาน สู่ความก้าวหน้าในหน้าที่ 

 

Threats(ภำวะคุกคำม) 
T1. การพัฒนาในทุกๆด้านตามนโยบายไทยแลนด์ 

4.0  
T2. มีแนวโน้มจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
     ลดลงจากการเกษียณ และไม่มีอัตราทดแทน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 
2.1 เป้าหมาย (Goals) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญ
ศาสตร์วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสันทนาการ บริหาร
จัดการ มีความพร้อมในการเรียนรู้  การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพ
การท างาน และเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน 

 Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอก 
 

2.2 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้ 
ด้าน People : ด าเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย 
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates) 
- จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active 

Learning and Coaching) 
- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทาง

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) 
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความ

เป็นเลิศระดับสากล (Qualified Personnel) 
- พัฒนาความรู้และทักษะในการท างานอยู่เสมอ (Continuous Upskills) 

2) มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการด ารงชีพ
และสุขอนามัย 
- ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability 

Equality) 
- สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life) 
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness) 
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3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้น าต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
- ตอบสนอง ชี้น า และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom) 
- พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development) 
- รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  

ด้าน Ecological : ด าเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 
1) มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 
- พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)  
- พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (Good Workplace) 
- พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet 

Connection) 
2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่

การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 
- รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy 

Friendly) 
- ใช้ทรัพยากรที่คุ้มคา่ (Responsible Consumption) 

3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class) 
- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM) 

ด้าน Spiritual : ด าเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส  

และเป็นธรรม 
- บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace) 

2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน 
- เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ 

(Collaboration/Coordination) 
3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพ่ือสังคม 

- ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 
4) ค่านิยมการท างานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างมีคุณค่าต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ 
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2.3 วิสัยทัศน์ (VISION) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

เป็นสถาบันการศึกษา และวิจัยชั้นน าด้านสาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ในปี ค.ศ.2030) 
 

2.4 พันธกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์  
พันธกิจ (MISSION) 

 1) การผลิตบัณฑิต 
 2) การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม 
 3) การบริการวิชาการแก่สังคม 
 4) การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 
2.5 ค่านิยม (VALUE) 

การท างานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างมีคุณค่าต่อผู้เรียน และผู้รับบริการ  
 

2.6 สมรรถนะหลัก 
เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar) 
เสาหลักที่ 1 : Hi= High performance, Health, Green, & Small and Smart Faculty  
เสาหลักที่ 2 : R= Remarkable in Research & Innovation 
เสาหลักที่ 3 : E= Excellence in Education Transformation 
เสาหลักที่ 4 : S= Social Value & Culture Care 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์ โครงการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับเปลี่ยนการจัด
การศึกษา 

บัณฑิตมีความสามารถ
เรียนรูด้้วยตนเองได้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ได ้

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
หลักสตูรเดิมสู่กระบวน
ทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบใหม่ (Flipped 
classroom) เน้นการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริง 
(Experiential learning) 

 

1.1.1 ศึกษาดูงานหลักสูตรที่   
       จัดการสอนแบบ Module,   
        Online 

1.1.2 ปรับปรุงหลักสตูร MPH 
(International Program) และ 
Dr.PH (International Program) 

1.1.3 ยกระดับคณุภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
และปรับปรุงกระบวนการตามผล
การประเมิน 

1.1.4 โครงการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสตูร / คณะ 
ด้วยเกณฑ์ IQA, TQR, EdPEx 

มีหลักสูตรที่ช่วยพัฒนา
ทักษะให้คนวัยท างาน
สามารถก้าวทันความรู้ 
เทคโนโลยีและทักษะ
ใหม่ ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การท างาน 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้าง
หลักสตูรใหมต่ามความ
ต้องการของสังคมและมี
หลักสตูรส าหรับ
ประชาชนทุกอายุ 
 

1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรทีส่ามารถ

เทียบโอนหน่วยกิต จากการเข้าร่วม

อบรมระยะสั้น (Short course 

training) 

1.2.2  พัฒนาหลักสูตรที่  

        เสริมสร้าง ศักยภาพก าลังคน  

           ด้านวิชาชีพการสาธารณสุข 

1.2.3 โครงการสัมมนาขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษา ส าหรับกรรมการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและผูเ้กี่ยวข้อง 

1.2.4 โครงการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการ

เรียนรูร้ะดับรายวิชาและหลักสตูร 

1.2.5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการ

เรียนการสอนดิจิทลั 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์ โครงการ 

 นักศึกษามีสมรรถนะที่
ครบถ้วนตามหลักสูตร 
สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได ้

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะ
และทักษะที่จ าเป็นใน
อนาคต 

1.3.1 โครงการสนับสนุนการผลติต ารา 

         คณะฯ 

 1.3.2  สนับสนุนให้นักศึกษา และอาจารย์   

         เข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม  

         เทคนิคการเรียนการสอน 

 นักศึกษามีศักยภาพด้าน
การวิจัยสูง มหาวิทยาลยั
มีผลงาน วิจัยที่เพ่ิมขึ้น 
และมผีลงานท าให้เกดิ
นวัตกรรมมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนา
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหส้ามารถ
สร้างผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง 

 

1.4.1 โครงการพัฒนาห้องปฎิบัตกิารกลาง

ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

 1.4.2 สนับสนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับ

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPEL 

 1.4.3 ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการที่ผ่าน

โครงการยกระดับมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ ESPEL ได้

มาตรฐานสากล ISO/IEC17025   

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับเปลี่ยนการ
ท างานวิจัย 

มหาวิทยาลยัมีจ านวน
นักวิจัย เพิ่มขึ้นจากเดมิ
ปีละไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจ านวน
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.1.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

มีการเพิ่มจ านวน
โครงการวิจัย 
(Research program) 
อย่างน้อยปีละ 5 ทีม 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสรมิให้
เกิดโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่ที่ท างานวิจัยเป็นทีม
และท างานต่อเนื่อง 
(Research programs)
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์
ใหญ่ที่มีผลกระทบ 
(Impact) สูงได ้
 

2.2.1 โครงการพัฒนาความ 
        เข้มแข็งกลุ่มวิจัย และ  
        ส่งเสริมงานวิจัย   
        ขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัย    
        เป็นทีม และต่อเนื่อง    
        (Research programs)   

 2.2.2 โครงการพัฒนากลไกการ   
        สนับสนุนการตีพมิพ์ในวารสาร  
        ระดับนานาชาต ิ

  2.2.3 โครงการสัมมนาจัดท า 
        แผนพัฒนางานวิจัยท่ี   
        สอดคล้องกับแผน 
        ระดับชาติ และ   
        สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์ โครงการ 

 มีจ านวนผลิตภณัฑ์และ
นวัตกรรมทีส่ามารถ
สร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยัเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดัน
งานวิจัยเพื่อสร้าง
ผลิตภณัฑ์ใหม่หรือ
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 
(Innovation and 
Commercialized 
Research) 
 

2.3.1 โครงการส่งเสริมระบบและกลไก
การจัดการความรู้จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรคเ์พื่อน าไปใช้
ประโยชน ์

 

 2.3.2 โครงการเสวนาวิจยั นวัตกรรม 
และบริการวิชาการทีส่อดคล้องกบั
ปัญหาสาธารณสุขตามสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 2.3.3 โครงการพัฒนาระบบบรูณาการการ
วิจัย การเรยีนการสอน และการ
บริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรม
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสู่
สังคมระยะที่ 3 

 2.3.4 การฝึกปฏิบัติงาน 
        ภาคสนามดา้นสาธารณสุข แบบ

บูรณาการร่วมระหว่าง 
        นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
 

มหาวิทยาลยัมีจ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมปลีะไม่
น้อยกว่า 2 เครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
เอื้อต่อการสร้างผลงาน 

3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับการใช้งาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การปรับเปลี่ยน
การบริการ
วิชาการ 
 

ยกระดับบทบาทของ
มหาวิทยาลยัในฐานะขมุ
ปัญญาของชาติ ในการ
ตอบสนอง ช้ีน า และ
เตือนสตสิังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสรมิ
โครงการบริการวิชาการ
ใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาของสังคม 
(Center of Social 
Wisdom) 
 

4.2.1 โครงการประเมินความต้องการ 
และความพึงพอใจของลูกค้า และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานบริการ
วิชาการ 

4.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การสนับสนุน และการ
ประชาสมัพันธ์การให้บริการ
วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์ โครงการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

มหาวิทยาลยัมีแนว
ทางการปฎิบัติงานท่ีเอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนองค์กร 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวน
ระเบียบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ
การท างานเพื่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
 

5.1.1 โครงการทบทวนแผน   
        ยุทธศาสตร์ 4 ป ี(พ.ศ.2563 –  
           2566) และจดัท าแผนปฏิบัติ การ  

5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสีย่งของคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
สร้างมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นให้เป็นที่
น่าท างาน 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สภาพแวดล้อมใน
สถานท่ีท างานพร้อม
ส าหรับบคุลากรทุกเพศ 
ทุกวัย รวมถึงผู้พิการ 

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีพร้อม
ส าหรับการท างาน (Good 
Workplace)   ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม 
 

6.1.1 โครงการปรับปรุงหลังคารั่วซึมอาคาร

อรณุ จริวัฒน์กลุ 

6.1.2 โครงการปรับปรุงสุขลักษณะอาคาร 

        เลื่อน  สุริหาร เพื่อป้องกันนกพิราบ 

6.1.3 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

และภมูิทัศน ์

 มีระบบการจัดการ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

6.2.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรยีม
ความพร้อมต าแหน่งที่สูงข้ึน 

 มีความผูกพันท่ีดีกับ
บุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากร
อย่างเป็นระบบ 
 

6.3.1 โครงการสัมมนาบุคลากร 
        คณะฯ  

 6.3.2 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร 

 6.3.3 โครงการพบปะผู้บริหาร 

 มีระบบการจัดการ
ความรู้และการเรียนรู้
ขององค์กร 
 

กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการ
ความรู้และการเรียนรู้ของ
องค์กร 

6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
        บุคลากรสายสนับสนุน 
        ระหว่างหน่วยงานในและ     
        นอกมหาวิทยาลัย 

  6.4.2โครงการพัฒนาและประชาสมัพันธ์
เอกลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์ โครงการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
สร้างมหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่น่าอยู่ 
 

เพื่อให้มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นเป็น
มหาวิทยาลยัที่มีชีวิต 
และสุนทรียะ ส่งผลให้
เกิดความสุขในการ
เรียนรู้ การท างาน และ
การพักอาศัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้าง
มหาวิทยาลยัสีเขยีวด้วย
นโยบาย 5G (Green 
campus initiative) 
 

7.1.1 โครงการปรับปรุงห้องเรียน และ
ฝึกอบรม อาคารเลื่อน สรุิหาร 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ปรับเปลี่ยนองค์กร
ให้ก้าวเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล 
 

มีการพัฒนาระบบงาน
และกระบวนการท างาน
ใหม่ โดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนา
ระบบการท างานและการ
เรียนรูด้้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

8.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสูร่ะบบ
ดิจิทัล และการพัฒนาโปรแกรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
8.4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบ

สารสนเทศในระบบปฏิบตัิงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การน า
มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็น
นานาชาต ิ

มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติ
ส าหรับพันธกิจทุกดา้น
ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันในต่างประเทศ
เพื่อยกระดับด้านกล 
การศึกษา วิจัย และ
บริการ (International 
networking) 
 

9.1.1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  (International 
Conference on Public Health) 
ครั้งท่ี 4 ร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลยัและหน่วยงานใน
ภูมิภาคเอเชีย (ไตห้วัน, เวียดนาม, 
พม่า, มาเลเซีย, เกาหลีใต,้ ลาว, 
อินโดนีเซีย, กมัพูชา, ญี่ปุ่น) 

9.1.2 โครงการเจรจา และพัฒนาความ
ร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจยั
ระยะยาวกับเครือข่ายและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

9.1.3  โครงการสร้างเครือข่าย 
          ความร่วมมือกับสถาบัน 
          ต่างประเทศ 

   9.1.4 โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และวัฒนธรรมกับบุคลากรและ
นักศึกษาจากสถาบันตา่งประเทศ 

   9.1.5 โครงการผลิตนักศึกษาภายใต้ความ
ร่วมมือกับ Council of 
International Education 
Exchange (CIEE) 

   9.1.6  โครงการผลตินักศึกษาภายใต้ความ
ร่วมมือกับ USAC 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์   27 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์ โครงการ 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ถูกจัดเป็น 1 ใน 600 
ของ มหาวิทยาลัยระดับ
โลกในปี 2025 

กลยุทธ์ที่ 2 : การ
ด าเนินการเพื่อการจัด
อันดับ World 
University Ranking ที่
สูงขึ้น 

9.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
        ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 

 มหาวิทยาลยัเป็น
ศูนย์กลางด้านวิชาการ
ของภูมิภาคอาเซยีน 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความ
ร่วมมือและการพัฒนา
ร่วมกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้าน
การเรยีนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ 
รวมถึงการร่วมสรา้ง
นวัตกรรม 

9.3.1 โครงการสนับสนุน  
        ทุนการศึกษาแก่ 
        บุคลากรในประเทศ  
        อาเซียนและประเทศใน 
        กลุ่ม GMS 

 9.3.2 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย ์
          เก่านานาชาติกับ 
              คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 9.3.3 โครงการประชาสัมพันธ์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์สู่นานาชาติ  

 9.3.4 โครงการชื่นชมยินดี และ 
         สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ 
         กับศิษย์เก่า 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่นมี
บรรยากาศของความ
เป็นนานาชาต ิ

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความ
เป็นนานาชาติทั้งด้าน
บุคลากร นักศึกษา และ
สภาพแวดล้อม 
(International 
environment) 

9.4.1 โครงการเตรียมความพร้อม 
        ด้านภาษาสู่ความเป็น  
        อาเซียน 

 9.4.2 โครงการสนับสนุนให ้
        คณาจารย์และบุคลากร   
        เข้าร่วมประชุมวิชาการ  
        นานาชาติ GMS 

 9.4.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
        กับผู้เช่ียวชาญชาวต่าง 
        ประเทศ (International  
         Visiting Professor) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
  

เป็นมหาวิทยาลัยที่
เปิดเผย โปร่งใส และ
เป็นธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบ
การบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล ให้เกิด
ทัว่ท้ังมหาวิทยาลัย 
(Good Governance 
for all Units) 

10.1.1 ขับเคลื่อนถ่ายทอดตัวช้ีวัด 
มอบหมายในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร ประเมินผล
ด าเนินการ และออกแบบ
ปรับปรุงกระบวนการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์ โครงการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 11 
เสริมสร้างความ
ร่วมมือเพื่อการ
พัฒนา 

มีความร่วมมือในการท า
โครงการขนาดใหญ่เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดท า
โครงการขนาดใหญ่
ร่วมกันระหว่างคณะใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่ม
สังคมศาสตร ์
 

11.1.1 โครงการวันสถาปนาคณะฯ 

11.1.2  โครงการสืบสานประเพณ ี
           สงกรานต์ สมมาอาวุโส 

11.1.3  โครงการสานสมัพันธ์วันปีใหม่ 

11.1.4  โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ 
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2.8 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้ 

 

 
 

รูปภาพที่ 2.1  โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์    30 
 
        

 
รูปภาพที่ 2.2 แผนผังเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2563 

 
ตารางท่ี 2.2   ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และทิศ

ทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ HiRES กับความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ นโยบายและพันธกิจของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และทิศทางการบริหารของ
มหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า 

 
แผน

ยุทธศาสตร์ 
HiRES 

ความสอดคล้องกับ
ความท้าทายเชิงกล

ยุทธ์ (SC) และ
ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ (SA) 

ความสอดคล้องกับ 
นโยบาย พันธกิจ 
สภามหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทิศทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ปี ข้างหน้า ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 11 ประเด็นของมหาวิทยาลัย 
P E S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

HI SC2, SC3, SA2  •      • • • •  •  

R 
SC1, SA1, SA2. 
SA3 

• • • • • •     • •  • 

E 
SC1, SA1, SA2, 
SA4, SA5 

• • • • • • • •   • •   

S SA1, SA3, SC4 • • •          • • 
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ตารางท่ี 2.3  ความท้าทาย ความได้เปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธ์  
 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Challenge: SC) 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Advantage: SA) 

หลักสูตรและบริการ 
SC1:  การเป็น Internationalization (Program,  
        Research, Service, Facilities,  
        Accreditation) 
SC2:  Disruptive technology มีผลต่อพฤติกรรม 
        การเรียน และการพัฒนาระบบการเรียน     
        การสอน 
SC3: วิจัย นวัตกรรม และการบริการที่สร้างรายได้ 

 
SA1: การเปิดตลาดเสรีอาเซียน เป็นโอกาสที่PHKKU 
       จะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือขยายตลาดสู่อาเซียน   
SA2: ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนา 
      หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
      จริง สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของ 
      สังคมส าหรับประชาชนทุกอายุ และพัฒนา 
      นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน 
      อนาคต 
SA3: มีเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยทั้งอนุภูมิภาค  
       ภูมิภาคและท่ัวโลก 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
SC4: การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการใน   
       การเรียนการสอนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมี   
       สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในอนาคต ตาม  
       ความตอ้งการของสังคมและทุกกลุ่มอายุ 
 

 
SA4: มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญ  
       ประสบการณ์ท างานสูง 

บุคลากร 
SC5: การบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังให้ 
       มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
SA5: มีฐานหน่วยงานด้านระบบสารสนเทศของ  
       PHKKU ที่มีคุณภาพ 
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ตารางท่ี 2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับเปลี่ยนการ
จัดการศึกษา  

บัณฑิตมี
ความสามารถ
เรียนรูด้้วยตนเอง
ได้ มีความคิด
สร้างสรรค์ 
สามารถคิด 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้
ได ้

กลยุทธ์ที่ 1 : 
พัฒนาหลักสตูร
เดิมสู่กระบวนทัศน์
ใหม่ ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบใหม่ 
(Flipped 
classroom) เน้น
การเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 
(Experiential 
learning) 

 

1.1.1 ศึกษาดูงานหลักสูตรที่   
       จัดการสอนแบบ 

Module, Online 

1.1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่จดัการสอน
แบบ Module, online 

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 คณบด/ี 
ผช.ฝ่ายวิชาการฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
กุศล รักญาต ิ1.1.2 ปรับปรุงหลักสตูร MPH 

(International 
Program) และ Dr.PH 
(International Program) 

1.1.2.1 จ านวนหลักสูตรทีไ่ด้ปรับปรุง  
          (2 หลักสูตร) 

1.1.3 ยกระดับคณุภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษา พัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ และ
ปรับปรุงกระบวนการ
ตามผลการประเมิน 

1.1.3.1 คณะฯ ยกระดบัเขา้สู่ EdPEx 300  ปีงบประมาณ 
2563 

200,000 รองฯวิชาการฯ 
ชัญญา แสงสุรยิา 
ณิชาภา ตาริชกลุ 
 

   1.1.4 โครงการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพใน
ระดับหลักสตูร / คณะ 
ด้วยเกณฑ์ IQA, TQR, 
EdPEx 

1.1.4.1 จ านวนหลักสูตรทีผ่่านการ
ประเมินตามเกณฑค์ุณภาพฯใน
ระดับดี (3.50 ข้ึนไป) 

ปีงบประมาณ 
2563 

150,000 รองฯวิชาการฯ 
ชัญญา แสงสุรยิา 
ณิชาภา ตาริชกลุ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 มีหลักสูตรที่ช่วย
พัฒนาทักษะให้
คนวัยท างาน
สามารถก้าวทัน
ความรู้ เทคโนโลยี
และทักษะใหม่ ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับ
การท างาน 

กลยุทธ์ที่ 2 : 
สร้างหลักสูตรใหม่
ตามความต้องการ
ของสังคมและมี
หลักสตูรส าหรับ
ประชาชนทุกอายุ 
 

1.2.1 โครงการพัฒนา
หลักสตูรที่สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิต 
จากการเข้าร่วมอบรม
ระยะสั้น (Short 
course training) 

1.2.1.1 จ านวนหลักสูตรทีเ่สริมสรา้ง
ศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิชาการฯ 
กุศล รักญาต ิ

 1.2.2  พัฒนาหลักสูต รที่  
        เสริมสร้าง ศักยภาพ

ก าลังคน ดา้นวิชาชีพการ
สาธารณสุข 

   1.2.3 โครงการสัมมนา
ขับเคลื่อนคณุภาพ
การศึกษา ส าหรับ
กรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.2.3.1 จ านวนคณะกรรมการทีไ่ด้รับการ  
          พัฒนาการศึกษา ร้อยละ 100  

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิชาการฯ 
กุศล รักญาต ิ

   1.2.4 โครงการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้

ระดับรายวิชาและ

หลักสตูร 

1.2.4.1 จ านวนรายวิชาที่ได้ทวน  
           สอบ (ร้อยละ 100) 

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิชาการฯ 

กุศล รักญาต ิ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

   1.2.5 โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาทักษะการเรียน
การสอนดิจิทลั 

1.2.5.1 จ านวนรายวิชาระดับ 
          บัณฑิตศึกษาท่ีสอนแบบ 
          Online ร้อยละ 100 (google    
           classroom, e-learning ,   
           facebook) 

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิชาการฯ 
กุศล รักญาต ิ

 นักศึกษามี
สมรรถนะที่
ครบถ้วนตาม
หลักสตูร สามารถ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได ้

กลยุทธ์ที่ 3 : 
พัฒนานักศึกษาให้
มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
อนาคต 

1.3.1 โครงการสนับสนุนการ  
         ผลิตต าราคณะฯ 

1.3.1.1 จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับ 
           ทุนอุดหนุนผลิตผลงาน    
           วิชาการ 
1.3.1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ผลิตต ารา 

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิชาการฯ 
กุศล รักญาต ิ

 1.3.2  สนับสนุนให้นักศึกษา 
และอาจารย์   

         เข้าร่วมประชุม
วิชาการ/อบรม  

         เทคนิคการเรยีนการสอน 

1.3.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่    
           ได้รับจัดสรรงบประมาณ   
           ไปน าเสนอผลงาน/   
           ประชุมวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิชาการฯ 
กุศล รักญาต ิ

 นักศึกษามี
ศักยภาพด้านการ
วิจัยสูง 
มหาวิทยาลยัมี
ผลงาน วิจัยที่
เพิ่มขึ้น และมี
ผลงานท าให้เกิด
นวัตกรรมมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 4 : 
พัฒนานักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา
ให้สามารถสรา้ง
ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพสูง 

 

1.4.1 โครงการพัฒนา
ห้องปฎิบัติการกลางให้
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 

1.4.1.1 จ านวนห้องปฏิบัติการกลางที่มี
ความปลอดภัยต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
บริหาร
ห้องปฏิบัติการ
กลาง 

 1.4.2 สนับสนุนเข้าร่วม
โครงการยกระดับ
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ESPEL 

1.4.2.1 รายได้จากการบริการตรวจ 
          วิเคราะห์เพิ่มขึ้น 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

   1.4.3 ศึกษาดูงาน
ห้องปฏิบัติการทีผ่่าน
โครงการยกระดับ
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ESPEL 
ได้มาตรฐานสากล 
ISO/IEC17025   

1.4.3.1 ห้องปฏิบัติการที่ได ้
          มาตรฐานสากล ISO/IEC17025   

   

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับเปลี่ยนการ
ท างานวิจัย
  

มหาวิทยาลยัมี
จ านวนนักวิจัย 
เพิ่มขึ้นจากเดมิปี
ละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่ม
จ านวนนักวิจัยของ
มหาวิทยาลยั 

2.1.1 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับสถาบัน
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2.1.1.1 จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยรว่มกับ
เครือข่ายในระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ 

2.1.1.2 จ านวนงานวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลยัที่ติดอันดับ 1-400 
ของโลก 

ปีงบประมาณ 
2563 

250,000 คณบด ี
ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ 
รองฯวิจัยฯ 

 

มีการเพิ่มจ านวน
โครงการวิจัย 
(Research 
program) อย่าง
น้อยปีละ 5 ทีม 

กลยุทธ์ที่ 2 : 
ส่งเสริมให้เกิด
โครงการวิจัยขนาด
ใหญ่ที่ท างานวิจัย
เป็นทีมและท างาน
ต่อเนื่อง 
(Research 
programs)เพื่อให้

2.2.1 โครงการพัฒนาความ 
        เข้มแข็งกลุ่มวิจัย และ  
        ส่งเสริมงานวิจัย   
        ขนาดใหญ่ที่ท างาน  
        วิจัยเป็นทีม และ   
        ต่อเนื่อง (Research  
        programs) เพื่อตอบ  
        โจทย์ที่มีผลกระทบสูง 

2.2.1.1  จ านวนกลุ่มวิจัยที่ไดร้ับการ
พัฒนา (1 กลุ่ม) 

2.2.1.2   ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้าน
วิจัยและบริการวิชาการจาก
แหล่งทุนภายนอก  

2.2.1.3  มีนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้  
            อย่างน้อย 1 ช้ิน/ปี 
 

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 สามารถตอบโจทย์
ใหญ่ที่มีผลกระทบ 
(Impact) สูงได ้
 

2.2.2 โครงการพัฒนากลไก
การสนับสนุนการตีพิมพ์
ในวารสาร  

        ระดับนานาชาต ิ

2.2.2.1 ร้อยละบทความวิจัยทีไ่ดร้บัการ   
          ตีพิมพ์  หรือเผยแพร่ในวารสาร 
          ระดับชาติ   และนานาชาติต่อ 
          จ านวนอาจารย์และ นักวิจัย 
          ประจ า (ร้อยละ 100)/ เฉลี่ย 1   
          เรื่องต่อ 1 คน 

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

   2.2.3 โครงการสัมมนาจัดท า 
        แผนพัฒนางานวิจัยท่ี   
        สอดคล้องกับแผน 
        ระดับชาติ และ   
        สถานการณ์ปัจจุบัน 

2.2.3.1 ได้แผนปฏิบตัิการงานวิจัยและ 
          นวัตกรรม 
2.2.3.2 ทุกโครงการตามแผนพัฒนาวิจัย  
          ได้รับการด าเนินการจริง 

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

 มีจ านวน
ผลิตภณัฑ์และ
นวัตกรรมที่
สามารถสรา้ง
รายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 3 : 
ผลักดันงานวิจยั
เพื่อสร้าง
ผลิตภณัฑ์ใหม่หรือ
นวัตกรรมในเชิง
พาณิชย์ 
(Innovation and 
Commercialized 
Research) 
 

2.3.1 โครงการส่งเสริมระบบ
และกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรคเ์พื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 

2.3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย/บริการ
วิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม (ร้อย
ละ 30 ควรพิจารณาประเด็น
คุณภาพของงานร่วมกับเชิง
ปริมาณ)  

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

 2.3.2 โครงการเสวนาวิจยั 
นวัตกรรม และบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

2.3.2.1 ได้แนวทางในการพัฒนา  

           นวัตกรรม และบริการวิชาการ  

            อย่างน้อย 2 ประเด็น 

ปีงบประมาณ 
2563 

40,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

   2.3.3 โครงการพัฒนาระบบ
บูรณาการการวิจยั การ
เรียนการสอน และการ
บริการวิชาการเพื่อสร้าง
นวัตกรรมด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้มสู่สังคมระยะที่ 3 

2.3.3.1 ได้ทุนและการสนับสนุนจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้าง

นวัตกรรมด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมสู่สังคม อย่างน้อย 

1 โครงการต่อปี 

2.3.3.2 จ านวนชุมชนที่น านวัตกรรมด้าน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไป

ใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 

ชุมชนต่อหนึ่งโครงการ 

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

   2.3.4 การฝึกปฏิบัติงาน 
        ภาคสนามดา้น

สาธารณสุข แบบบรูณา
การร่วมระหว่าง 

          นกัศึกษาระดับปรญิญาตร ี

2.3.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชน

ต่อการด าเนินภาคสนาม 

         * ขึ้นกับนโยบายของคณะเรื่อง

การรวมหลักสตูรบรูณาการชุมชน

กับคณะอื่น  

ปีงบประมาณ 

2563 

215,000 รองฯวิจัยฯ  
ดร.รัฐพล ไกรกลาง 
กรณุา โสฬสจนิดา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
บุคคล 

มหาวิทยาลยัมี
จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมปลีะ
ไม่น้อยกว่า 2 
เครือข่าย 

กลยทุธ์ท่ี 1 : 
สร้างระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
เอื้อต่อการสร้าง
ผลงาน 

3.1.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับ
การใช้งาน 

3.1.1.1 บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ 
2563 

20,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การปรับเปลี่ยน
การบริการ
วิชาการ 

ยกระดับบทบาท
ของมหาวิทยาลัย
ในฐานะขุมปัญญา
ของชาติ ในการ
ตอบสนอง ช้ีน า 
และเตือนสติ
สังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 : 
ส่งเสริมโครงการ
บริการวิชาการ
ใหม่เพื่อให้
มหาวิทยาลยัเป็น
แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาของ
สังคม (Center of 
Social Wisdom) 

4.2.1 โครงการประเมินความ
ต้องการ และความพึง
พอใจของลูกค้า และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียกับงาน
บริการวิชาการ 

4.2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ในระดับปรญิญาตรตี่อการ
ให้บริการวิชาการ (ระดับ 5) 

ปีงบประมาณ 
2563 

20,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจยัฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

4.2.2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
สนับสนุน และการ
ประชาสมัพันธ์การ
ให้บริการวิชาการ 

4.2.2.1 จ านวนผลิตภณัฑ์ หรือ 
          บริการที่ได้รับการออกแบบและ 
          ส่งเสริม สร้างมูลคา่เพิ่มจาก 
          ศิลปวัฒนธรรมอีสานหรือ 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3 เรื่อง) 

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

มหาวิทยาลยัมี
แนวทางการ
ปฎิบัติงานท่ีเอื้อ
ต่อการขับเคลื่อน
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1 : 
ทบทวนระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อ
การท างานเพื่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

5.1.1 โครงการทบทวนแผน   
        ยุทธศาสตร์ 4 ป ี
            (พ.ศ.2563 – 2566) และ 
           จัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

5.1.1.1 ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจ
ทิศทางองค์กร (ร้อยละ 100) 

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
ณิชาภา ตาริชกุล 
ชัญญา แสงสรุิยา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

  5.1.2 โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง
ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

5.1.2.1  มีระบบบริหารความเสี่ยง 
5.1.2.2 มีการจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยง 
5.1.2.3 มีการรายงานแผนบริหารความ

เสี่ยง 
5.1.2.4 มีผลการด าเนินงานควบคมุความ

เสี่ยงท าให้ระดับความเสีย่งลดลง 

ปีงบประมาณ 
2563 

- รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
ณิชาภา ตาริชกุล 
ชัญญา แสงสรุิยา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
สร้างมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นให้
เป็นที่น่าท างาน 

เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มสีภาพแวดล้อม
ในสถานท่ีท างาน
พร้อมส าหรับ
บุคลากรทุกเพศ 
ทุกวัย รวมถึงผู้
พิการ 

กลยุทธ์ที่ 1 : การ
สร้างสภาพแวดล้อม
ที่พร้อมส าหรับการ
ท างาน (Good 
Workplace)   
ของบุคลากรทุก
กลุ่ม 

6.1.1 โครงการปรับปรุงหลังคา
รั่วซึมอาคารอรณุ 
จิรวัฒน์กลุ 

6.1.1.1จ านวนอาคารสถานท่ีได้รบัการ
ดูแลรักษา ให้มสีภาพการใช้งาน
ได้และมีคณุภาพตามมาตรฐาน  

6.1.1.2 ความพงึพอใจของนักศึกษา และ
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะ 

ปีงบประมาณ 
2563 

700,000 รองฯบริหารฯ 
หน่วยอาคาร
สถานท่ี 

6.1.2 โครงการปรับปรุง
สุขลักษณะอาคาร
เลื่อน  สุริหาร เพื่อ
ป้องกันนกพิราบ 

ปีงบประมาณ 
2563 

300,000 รองฯบริหารฯ 
หน่วยอาคาร
สถานท่ี 

6.1.3 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ 

ปีงบประมาณ 
2563 

150,000 รองฯบริหารฯ 
หน่วยอาคาร
สถานท่ี 

 มีระบบการ
จัดการสวัสดิการ
และสิทธิ
ประโยชน์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

6.2.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

6.2.1.1บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น  

ปีงบประมาณ 
2563 

30,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 มีความผูกพันท่ีดี
กับบุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ 3 : การ
สร้างความผูกพัน
กับบุคลากรอยา่ง
เป็นระบบ 

6.3.1 โครงการสัมมนา 
         บุคลากรคณะฯ  

6.3.1.1 ผู้เข้าร่วมสมัมนาสามารถ 
          ยกระดับความสามารถ 
          ในการท างานให้ได้ตาม 
          เป้าประสงค ์

ปีงบประมาณ 
2563 

450,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

   6.3.2 โครงการสานสัมพันธ์ 
        บุคลากร 

6.3.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
          พึงพอใจและมีความรัก 
          ความสามัคคีเป็นหนึ่ง 
          เดียวกัน 

ปีงบประมาณ 
2563 

30,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

   6.3.3 โครงการพบปะ
ผู้บริหาร 

6.3.3.1 บุคลากรมีขวัญและก าลังใจใน
การปฎิบัติงาน 

6.3.3.2 บุคลากรมีความรักความสามัคคี
กันมากข้ึน  

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

 มีระบบการ
จัดการความรู้และ
การเรยีนรู้ของ
องค์กร 
 

กลยุทธ์ที่ 4 : การ
จัดการความรู้และ
การเรยีนรู้ของ
องค์กร 

6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยน  
        เรียนรู้ บุคลากรสาย  
        สนับสนุนระหวา่ง 
        หน่วยงานในและ     
        นอกมหาวิทยาลัย 

6.4.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนได ้
           ความรู้มาพัฒนางาน 

ปีงบประมาณ 
2563 

90,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

   6.4.2 โครงการพัฒนาและ

ประชาสมัพันธ์

เอกลักษณ์คณะ

สาธารณสุขศาสตร ์

6.4.2.1 ร้อยละของความส าเร็จในการ   

           พัฒนาเอกลักษณ์ (ร้อยละ 85) 

ปีงบประมาณ 

2563 

100,000 รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบริหารฯ  

หัวหน้า 

งานบริหารฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
สร้าง
มหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่น่าอยู่ 

เพื่อให้
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นเป็น
มหาวิทยาลยัที่มี
ชีวิต และ
สุนทรียะ ส่งผลให้
เกิดความสุขใน
การเรยีนรู้ การ
ท างาน และการ
พักอาศัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : 
สร้างมหาวิทยาลัย
สีเขียวด้วยนโยบาย 
5G (Green 
campus 
initiative) 
 

7.1.1 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียน และฝึกอบรม 
อาคารเลื่อน สุรหิาร 

 ปีงบประมาณ 
2563 

490,000 รองฯบริหารฯ 
หน่วยอาคาร
สถานท่ี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ปรับเปลี่ยน
องค์กรให้ก้าว
เข้าสู่ยุคดิจิทัล 

มีการพัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนการ
ท างานใหม่ โดย
อาศัยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4 : การ
พัฒนาระบบการ
ท างานและการ
เรียนรูด้้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

8.4.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่ระบบดิจิทลั 
และการพัฒนา
โปรแกรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

8.4.1.1 มีระบบฐานข้อมูลคณะฯ   
    (Faculty database)  
   1) การบริหาร 
   2) การเรียนการสอน 
   3) การวิจัย 
   4)การบริการ 
8.4.1.2 มีการใช้ระบบในการ 
   1) การบันทึกข้อมูล 
   2) การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3) รายงานผลแบบ Real time 
   4) น าผลมาใช้ในการวางแผน  
       ปรับปรุงงาน 

ปีงบประมาณ 
2563 

150,000 คณบด ี
รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่น
ค ารพ  
ศูนย์ DAMASAC 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

   8.4.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรและระบบ
สารสนเทศในระบบ
ปฏิบัติงาน 

8.4.2.1 บุคลากรสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 100% 

ปีงบประมาณ 
2563 

40,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่9 
การน า
มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็น
นานาชาติ
  

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในระดับ
นานาชาติส าหรับ
พันธกิจทุกด้าน
ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : การ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
สถาบันใน
ต่างประเทศเพื่อ
ยกระดับด้านกล 
การศึกษา วิจัย 
และบริการ 
(International 
networking) 
 

9.1.1 โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  
(International 
Conference on 
Public Health) ครั้งท่ี 
4 ร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลยัและ
หน่วยงานในภูมิภาค
เอเชีย (ไต้หวัน, 
เวียดนาม, พมา่, 
มาเลเซีย, เกาหลีใต้, 
ลาว, อินโดนีเซีย, 
กัมพูชา, ญี่ปุ่น) 

9.1.1.1 มีการจัดประชุมวิชาการความ 
          ท้าทายทางสุขภาพเพื่อการ  
           พัฒนาท่ียั่งยืนระดับชาต ิและ  
           นานาชาติ  

(1 ครั้ง/ปี) 

ปีงบประมาณ 
2563 

600,000 คณบด ี
รองฯวิจัยฯ 
ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

   9.1.2 โครงการเจรจา และ 
       พัฒนาความร่วมมือใน  
       การพัฒนาโครงการวิจัย   
       ระยะยาวกับเครือข่าย  
       และหน่วยงานท่ี  
       เกี่ยวข้อง  

9.1.2.1  มีฐานข้อมูลโครงการวิจยั  
           ระยะยาวฯ ท่ีตอบโจทยม์ี   
            ผลกระทบต่อสังคม 

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

   9.1.3  โครงการสร้างเครือข่าย 
          ความร่วมมือกับ

สถาบันต่างประเทศ 

9.1.3.1 จ านวนสถาบันเครือข่าย 

            ต่างประเทศ  (1 สถาบัน) 

ปีงบประมาณ 
2563 

120,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

   9.1.4 โครงการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและ
วัฒนธรรมกับ
บุคลากรและนักศึกษา
จากสถาบัน
ต่างประเทศ 

9.1.4.1 จ านวนนักศึกษาแลกเปลีย่น 

           ไป-มา ต่างประเทศ  

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

   9.1.5 โครงการผลิตนักศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือ
กับ Council of 
International 
Education 
Exchange (CIEE) 

9.1.5.1 จ านวนนักศึกษา CIEE  ปีงบประมาณ 
2563 

310,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

   9.1.6  โครงการผลตินักศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือ
กับ USAC 

9.1.6.1 จ านวนนักศึกษา USAC  ปีงบประมาณ 
2563 

90,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

 มหาวิทยาลยัขอน
แก่น ถูกจัดเป็น 1 
ใน 600 ของ 
มหาวิทยาลยั
ระดับโลกในปี 
2025 

กลยุทธ์ที่ 2 : การ
ด าเนินการเพื่อการ
จัดอันดับ World 
University 
Ranking ที่สูงข้ึน 

9.2.1 โครงการพฒันา  
        หลักสูตรร่วมกับ ื
        หน่วยงานต่างประเทศ 

9.2.1.1 จ านวนหลักสูตรที ่
          ร่วมกับหน่วยงาน 
          ต่างประเทศ (1 หลักสูตร) 

ปีงบประมาณ 
2563 

110,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 มหาวิทยาลยัเป็น
ศูนย์กลางด้าน
วิชาการของ
ภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้าง
ความร่วมมือและ
การพัฒนาร่วมกับ
ประเทศในภมูิภาค
อาเซียน ท้ังด้าน
การเรยีนการสอน 
การวิจัย การ
บริการวิชาการ 
รวมถึงการร่วม
สร้างนวัตกรรม 

9.3.1 โครงการสนับสนุน  
        ทุนการศึกษาแก่ 
        บุคลากรในประเทศ  
        อาเซียนและประเทศใน 
        กลุ่ม GMS 

9.3.1.1 จ านวน บุคลากรในกลุ่มประเทศ 
           อาเซียน และกลุ่ม GMS ที่ได้รับ 
           ทุนการศึกษา 
 

ปีงบประมาณ 
2563 

975,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผอ.กองบริหารฯ 
ผุสดี ไกยวงศ ์

 9.3.2 โครงการสานสัมพันธ์ 
        ศิษย์เก่านานาชาติกับ 
            คณะสาธารณสุขศาสตร ์

9.3.2.1  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม  
           โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3.5             

ปีงบประมาณ 
2563 

80,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผอ.กองบริหารฯ 
ผุสดี ไกยวงศ ์

  9.3.3 โครงการประชาสัมพันธ์ 
        คณะสาธารณสุขศาสตร ์
        สู่นานาชาติ  

9.3.3.1  จ านวนหน่วยงาน 
            ต่างประเทศท่ีได้รับ 
            ข้อมูลของคณะ         

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผอ.กองบริหารฯ 
ผุสดี ไกยวงศ ์

   9.3.4 โครงการชื่นชมยินดี  
        และสร้างสรรค์    
            ความสมัพันธ์กับศิษย์เกา่ 

9.3.4.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3.5 

             

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 ดร.รัฐพล  ไกรกลาง 

 มหาวิทยาลยัขอน
แก่นมีบรรยากาศ
ของความเป็น
นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4 : 
สร้างความเป็น
นานาชาติทั้งด้าน
บุคลากร นักศึกษา 
และสภาพแวดล้อม 
(International 
environment) 

9.4.1 โครงการเตรียมความ  
        พร้อม ด้านภาษาสู ่
        ความเป็นอาเซียน 

9.4.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
           ด้านภาษาต่างประเทศ  

ปีงบประมาณ 
2563 

30,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

 9.4.2 โครงการสนับสนุนให ้
        คณาจารย์และบุคลากร   
        เข้าร่วมประชุมวิชาการ  
        นานาชาติ GMS 

9.4.2.1 จ านวนคณาจารย์ บุคลากร และ 
          นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประชุม 
          นานาชาติ   

ปีงบประมาณ 
2563 

200,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 9.4.3 โครงการแลกเปลี่ยน 
        เรียนรู้กับผูเ้ชี่ยวชาญ 
        ชาวต่างประเทศ  
         (International  
         Visiting Professor) 

9.4.3.1 จ านวนคณาจารย์และบุคลากรที ่
          มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (4 คน)  

ปีงบประมาณ 
2563 

150,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่10 
การบริหารโดย
ใช้หลักธรร
มาภิบาล 

เป็นมหาวิทยาลัย
ที่เปิดเผย โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 : วาง
ระบบการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ให้
เกิดทั่วท้ัง
มหาวิทยาลยั 
(Good Governance  
for all Units) 

10.1.1 ขับเคลื่อนถ่ายทอด
ตัวช้ีวัด มอบหมายใน
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 
ประเมินผล
ด าเนินการ และ
ออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ 

10.1.1.1 มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด 
            ตามค ารับรองปฏิบัต ิ
            ราชการของบุคลากรทุกระดับ 
10.1.1.2 ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิชาการฯ 
ณิชาภา ตาริชกลุ 
ชัญญา แสงสุรยิา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่11 
เสริมสร้าง
ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา 

มีความร่วมมือใน
การท าโครงการ
ขนาดใหญ่เพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลยั
ร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ 1 : 
จัดท าโครงการ
ขนาดใหญ่ร่วมกัน
ระหว่างคณะใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ
กลุ่มสังคมศาสตร ์
 

11.1.1 โครงการวันสถาปนา 
          คณะฯ 

11.1.1.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
            โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3.5  

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ 
หัวหน้างานบรหิารฯ 

11.1.2  โครงการสืบสาน 
          ประเพณีสงกรานต์  
          สมมาอาวุโส 

11.1.2.1 ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม 
            โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3.5  

ปีงบประมาณ 
2563 

30,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ 
หัวหน้างานบรหิารฯ 

11.1.3  โครงการสานสมัพันธ์ 
          วันปีใหม่ 

11.1.3.1 ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม  
            โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3.5  

ปีงบประมาณ 
2563 

150,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ 
หัวหน้างานบรหิารฯ 

11.1.4  โครงการมุทิตาจิตผู้
เกษียณอายรุาชการ 

11.1.4.1 ความพึงพอใจของ 
            ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม ่
            น้อยกว่า 3.5  

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ 
หัวหน้างานบรหิารฯ 
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ตารางที่ 2.5  สรุปจ านวนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา  4 14 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย  3 8 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 1 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ 1 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร 1 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าท างาน 4 9 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ 1 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 1 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ  4 14 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 1 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 1 4 

รวม 22 58 
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ส่วนที่ 3  
การก ากับติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแผนที่ใช้เพ่ือผลักดัน และ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 – 2566 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การ
ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมทั้ง
ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ   มีสภาพแวดล้อมสีเขียว มีความห่วงใย ใส่ใจสังคม  

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
รวมทั้งสิ้น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 22 กลยุทธ์ 58 แผนงาน/โครงการ โดยการถ่ายทอดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
ให้มคีวามสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับส่วนงาน ซึ่งจะได้จัด
ประชุมเพ่ือชี้แจง ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติให้รับทราบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งด าเนินการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับส่วนงาน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีการก าหนด
ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ส าคัญตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดการก ากับติดตาม การน าแผนไปปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม และชัดเจนนั้น 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายละเอียดของโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณที่ใช้ รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และจะมีกระบวนการในการติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทั้งการก ากับติดตามผ่านตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ 
รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจะแบ่งช่วง
ระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ส าหรับการ
ด าเนินงานจะมีการน าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับ
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูล ความคืบหน้าของการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
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ตารางท่ี 3.1  รายละเอียดการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที ่ การติดตาม/ประเมินผล ระยะเวลา หน่วยงานที่ต้อง
รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

วิธีการ 

1 การติดตามการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ทุกครั้งที่มีการ
เบิกจ่าย 

- เจ้าของโครงการ ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แบบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

2 การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ทุกเดือน - หน่วยงานคลังและ  
  พัสดุ 

ติดตามการขออนุมัติเงินประจ า
งวด และการใช้จ่าย/รายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ทุกไตรมาส - หน่วยจัดการ  
  ทรัพยากร 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ/รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ 

3 การติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
-  ผลงานตามตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
-  ผลงานตามโครงการ/

กิจกรรม 
-  ปัญหา/อุปสรรค/การ

แก้ไขปัญหา 
 

ทุกไตรมาส - เจ้าของโครงการ 
- หน่วยจัดการ

ทรัพยากร 

ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แบบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
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 รายงานทุก  3/6/9/12 เดือน          รายงานทุก  3/6/9/12 เดือน
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3.1  กระบวนการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน่วยจัดการทรัพยากร 
(แผน/งบประมาณ)  

สรุปผล/วิเคราะห์/ประเมินผล และจัดท ารายงาน 

หน่วยจัดการทรัพยากร 
(ประกันคุณภาพการศึกษา) 

 /สรุปผล/วิเคราะห์/ประเมินผล 

หน่วยงาน/สาขาวิชา 
(ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์) 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รายงาน KPI / ค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ (OKRs) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งที่ 107/2562 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์  52 
 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์  53 
 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์  54 
 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค าสั่งที่ 12/2563 
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แผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 
 
จัดพิมพ์โดย 
นางณิชาภา ตาริชกุล   
นางสาวชัญญา แสงสุริยา 
หน่วยจัดการทรัพยากร  (แผน และงบประมาณ) 
งานบริหารทั่วไป   กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123  ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 0–4342-4820  โทรสาร0–4342– 4821 
 
จัดพิมพ์ที่ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
 
ออกแบบปก 
นายธนกร   สุบรรณพงศ์ 
นายนัฐศักดิ์  เทวารุทธิ์ 
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