
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำ

ขึ้นเพ่ือให้คณะฯมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณะ พ.ศ.2563-2566 รวมทั้งเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนให้คณะฯไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นแนวทางติดตามประเมินผลการดำเนินงาน /การใช้จ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558มาตรา 23(1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำหนดทิศทาง
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้มีการสรุปข้อมูล
พ้ืนฐาน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT) สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขและแนวโน้ม
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศไทย นำไปสู่การกำหนดทิศทางของ
คณะฯ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดกลยุทธ์/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้ าหมาย/งบประมาณ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
และแนวทางการติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการ  
 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงมีความสำคัญในการกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษา วิจัยและ
นวัตกรรม ชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ภายในพ.ศ. 2567)” ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่(New Normal) 
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป      

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ตุลาคม 2564 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
(Executive summary) 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำขึ้นตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ส่วนราชการจะต้องทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี  และตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548 มาตรา 23(1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำหนดทิศทาง
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให้คณะฯ จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ
คณะฯ  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสาระสำคัญบนพ้ืนฐานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
และแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 และยุทธศาสตร์การบริหารงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซ่ึงกำหนดวิสัยทัศน์คือ “สถาบันการศึกษา วิจัย และนวัตกรรรรมชั้นนำด้าน
สาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ปีพ.ศ. 2567)" เป็นกรอบทิศทางหลักในการดำเนินการ ซึ่งในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ 52 แผนงาน/โครงการ 4 กิจกรรม 
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) ประกอบด้วย 
3 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัด 12 โครงการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation) ประกอบด้วย 2
กลยุทธ์ 12  ตัวชี้วัด 10 โครงการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management Transformation) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด 5 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์  4  ตัวชี้วัด 4 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 ปรับ เปลี่ ยนการบริห ารจัดการองค์ กรสู่ ดิ จิ ทั ล  (Management 
Transformation to digital) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 11 ตัวชี้วัด 6 โครงการ 2 กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคณะให้เป็นที่น่าอยู่และน่าทำงาน (Great Place to Live and Best 
Place to Work) ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด  8 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การนำคณะสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ประกอบด้วย 3 
กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด 7 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย 1
กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด 2 กิจกรรม   

งบประมาณท่ีใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จำนวน 11,171,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) กระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน มีกลไกการติดตามโดยคณะกรรมการ ประจำ
คณะ รวมถึงการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานทุกไตรมาส  และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 หลักการและความสำคัญ 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำขึ้นตาม

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13  14 16 
และ 17 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ส่วนราชการจะต้องทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  มาตรา 23(1) ให้สภามหาวิทยาลัย
มีหน้าที่กำหนดทิศทางเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให้คณะฯ 
จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
ส าระสำคัญ บ น พ้ื น ฐาน สอดคล้ อ งกั บ น โยบ ายรั ฐบ าล  และแผน ยุ ท ธศ าสตร์ก ารบ ริห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 และยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ตลอดจนถึงบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงยังได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี
ที่ผ่านมา  ซึ่งคณะได้มีการจัดประชุมผู้บริหาร และได้เชิญวิทยากรในด้านการพัฒนาคุณภาพ มาให้ความรู้
ในการวิเคราะห์ในวันที่ 9 มีนาคม 2564  และจัดประชุมบุคลากรคณะ ฯ ในวันที่ 15 และ 20 กรกฎาคม 
2564  เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไปได้ของการบริหารคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยมีประเดน็สำคัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสัมมนา ได้แก่ 

(1) วิสัยทัศน์  การทบทวนวิสัยทัศน์  ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษา วิจัย 
และนวัตกรรรรมชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ปีพ.ศ. 2567)” 

(2) ด้านการจัดการศึกษา มีการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งจากการวิเคราะห์คณะ
มีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ Credit Bank  มี
การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตร
และรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ำซ้อนกัน 
เรียนรู้ผ่านออนไลน์  

(3) ด้านการวิจัย บริการวิชาการ นวัตกรรม มีการปรับปเปลี่ยน โดยให้มีการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพัฒนาที่จะนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็นตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และในด้านนวัตกกรม มีการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางสังคม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิง
ธุรกิจ 

(4) ด้านการบริหารจัดการ มีการปรับเปลี่ยนโดยให้สร้างคณะให้เป็นคณะดิจิทัล  
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1.2  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถานบันการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ชั้นนำด้าน
สาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ภายในพ.ศ. 2567)”คณะฯได้กำหนดนโยบายการร่วมรับผิดชอบใน
เป้าหมายผลผลิต และผลลัพธ์ของคณะรว่มกันทั้งคณะ  เพ่ือดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีในแต่
ละภารกิจที่รับผิดชอบทั้งที่เป็นภารกิจหลัก ภารกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยในปีที่ผ่านมามีผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 การผลิตบัณฑิต 

        ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2564) คณะฯมีการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร (ร้อยละ 22.22)
หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร (ร้อยละ44.44)) 9 กลุ่มวิชา และหลักสูตรระดับปริญญา
เอก จำนวน 3 หลักสูตร (ร้อยละ33.33) ดังตารางที่ ๑.๑ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 949 คน ระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 638 คน (ร้อยละ67.23) ระดับปริญญาโท จำนวน 233 คน (ร้อยละ 24.55) และ
ระดับปริญาเอก จำนวน 78 คน (ร้อยละ 8.22) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1.1 และตารางท่ี 1.2 
  
 
 
 

ภาพที ่1.1 กจิกรรมการประชมุผูบ้รหิารและ
บุคลากรในการวเิคราะหปั์จจยัภายในและ
ภายนอก 
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ตารางท่ี 1.1  การจัดการศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร 
ระดับหลกัสูตร จำนวน วิธีการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (2 หลักสูตร) 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์

แบ่งเป็น 2 วชิาเอก 
1) อนามัยสิ่งแวดล้อม  
2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย* 

2 - จัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ
มาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 3 ครั้ง 1) ฝึกด้านวิจัยทาง
สาธารณสุขในชุมชน 2) ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามใน
ศาสตร์ของแขนงวิชา และ 3)นักศึกษาชั้นปีสุดทา้ย
ออกฝึกสหกิจศึกษา ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานภาครัฐ สถาน
ประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ออกคา่ยอาสา
พัฒนา และทนุการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา 7 หลักสูตร (หลักสูตรระดบัปริญญาโท/เอก =4/3) 
ปริญญาโท  (4 หลักสูตร) 
1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  9 กลุ่มวิชา ได้แก่            

1) อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  2) การบริหารงานสาธารณสุข  
  3) สุขศึกษาและสง่เสริมสุขภาพ  
  4) โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
  5) วิทยาการระบาด 
  6) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
  7) การจดัการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
     สิ่งแวดล้อม 
  8) สารสนเทศเพื่อสุขภาพ  
  9) วิทยาการจัดการวิจยัทางสขุภาพ  
2. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีวสถิต ิ
3. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ 
 
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

4 - จัดการเรียนการสอนโดยเนน้วจิัยเป็นฐาน 
รวมทั้งระเบียบวิธวีิจัยและชีวสถิติ การฝึก
ทักษะการวิจัยและปฏิบตัิการ การสัมมนา
กลุ่มย่อย การทำวิจัยและเผยแพร่ในวารสาร 
การนำเสนอผลงานระดบัชาตินานาชาติ 
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีคลินิกให้คำปรึกษา
วิธีวิจัยและชีวสถิติ ทนุการศึกษา ทุนวิจยั ทุน
ส่งเสริมการตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน และทุน
ทำวิจัยในตา่งประเทศ 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตเปน็
หลักสูตรที่บูรณาการศาสตรร์ะหว่าง 9 กลุ่ม
วิชา ในวชิาที่เป็นแกนกลางเพื่อให้นักศึกษาได้
มีความรูค้วามเข้าใจในระบบการจัดการ
สุขภาพในภาพรวม 

- หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาอาชวี 
อนามัยและความปลอดภยั เป็นหลักสูตรที่มีความ
โดดเดน่ เนื่องจากมจีำนวนหนว่ยกิตเพิ่มขึ้นทำให้
บัณฑติสามารถขึ้นทะเบียนเปน็เจา้หนา้ทีค่วาม
ปลอดภัยได ้ โดยไม่ต้องสอบใหม ่
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ระดับหลกัสูตร จำนวน วิธีการจัดการศึกษา 
ปริญญาเอก (3 หลักสูตร) ได้แก่  
  1) ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการระบาดและ 

      ชีวสถิติ (นานาชาติ) 
  2) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต   
  3) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต (นานาชาติ) 

3  

 
ตารางท่ี 1.2  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกตามระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
         ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร รวม 
ปกต ิ พิเศษ นานาชาต ิ จำนวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 332 306 - 638 67.23 
ปริญญาโท 32 196 5 233 24.55 
ปริญญาเอก 49 - 29 78 8.22 

รวม 413 502 34 949 100 
ข้อมูล : งานวิชาการ เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 
ตารางท่ี 1.3  จำนวนนักศึกษาท้ังหมด แยกตามหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
 

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ นานาชาต ิ ปกต ิ นานาชาต ิ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์ วชิาเอกอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

125 - - - - - - 125 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร ์ วชิาเอกอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย 

207 - - - - - - 207 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
สาธารณสุขศาสตร์ วชิาเอกอนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

- 306 - - - - - 306 

4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ   
สาขาวชิา อนามัยสิง่แวดล้อม 

- - 5 12 - - - 17 

5. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาการบริหารงานสาธารณสุข 

- - 1 64 - - - 65 

6. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  
    สาขาวิชา ชวีสถิต ิ

- - 5 16 - - - 21 

7. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ   
สาขาวชิา สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 

- - 3 21 - - - 24 

8. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ - - 4 17 - - - 21 
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หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ นานาชาต ิ ปกต ิ นานาชาต ิ

สาขาวชิา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
9. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาวทิยาการระบาด 
- - 5 35 - - - 40 

10. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - - 5 14 - - - 19 
11. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(นานาชาต)ิ 
- - - - 5 - - 5 

12. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต      
     สาขาวชิาอาชีวอนามัย และความ       
     ปลอดภัย 

- - 4 14 - - - 18 

13. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วทิยาการ 
     ระบาดและ ชีวสถิติ) 

- - - - - - 21 21 

14. สาธารณสุขศาสตรดษุฎีบณัฑติ   - - - - - 49 - 49 
15. สาธารณสุขศาสตรดษุฎีบัณฑิต  
     (นานาชาต)ิ 

- - - - - - 8 8 

16. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวชิาการจัดการความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อม 

- - - 3 - - - 3 

รวม 332 306 32 196 5 49 29 949 
        ข้อมูล : งานวิชาการ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2564 

 
ตารางท่ี 1.4 จำนวนนักศึกษาใหม่แยกตามหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
 

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ นานาชาต ิ ปกต ิ นานาชาต ิ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร)์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

42 - - - - - - 42 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร ์ วชิาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

56 - - - - - - 56 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเอกคู่ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย 

- 83 - - - - - 83 

4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ   
   กลุ่มวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม 

- - 2 5 - - - 7 

5. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ   
   กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุข 

- - 1 44 - - - 45 

6. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  
   สาขาวชิาชีวสถิต ิ

- - 2 6 - - - 8 
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หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ นานาชาต ิ ปกต ิ นานาชาต ิ

7. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ    
    กลุ่มวิชาสุขศึกษาและส่งเสรมิสุขภาพ 

- - 1 8 - - - 9 

8. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  
    กลุ่มวชิา โภชนศาสตร์เพื่อสขุภาพ 

- - 2 6 - - - 8 

9. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  
    กลุ่มวิชาวทิยาการระบาด 

- - - 19 - - - 19 

10. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - - 1 9 - - - 10 
11. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต      
     สาขาวชิาอาชีวอนามัย และความ       
     ปลอดภัย 

- - 2 7 - - - 9 

12. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
     กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย   
     อาชีวอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

- - - 3 - - - 3 

13. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(นานาชาต)ิ 

- - - - 5 - - 5 

14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา   
     วิทยาการระบาดและ ชีวสถิต ิ(นานาชาต)ิ 

- - - - - - 4 4 

15. สาธารณสุขศาสตรดษุฎีบณัฑติ   - - - - - 10 - 10 
16. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
     (นานาชาต)ิ 

- - - - - - 4 4 

   ข้อมูล : งานวิชาการ ณ วันท่ี 19 ตุลาคม  2564 
 
 

ตารางท่ี 1.5  จำนวนนักศึกษาต่างชาติใหม ่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
 

หลักสตูร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปกต ิ นานาชาต ิ ปกต ิ นานาชาต ิ  

1.  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - - - - - 
2.  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) - 6 - - 6 
3.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัย    
     และความปลอดภัย 

- - - - - 

4.  ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการระบาดและ  
       ชีวสถิติ (นานาชาติ) 

- - - - - 

5.  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) - - - 3 3 
รวม - 6 - - 9 

         ข้อมูล : หน่วยวิเทศฯ ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  
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ตารางท่ี 1.6  จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562-2563 
 

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ นานาชาต ิ ปกต ิ นานาชาต ิ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร)์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

22 - - - - - - 22 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์  วชิาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

41 - - - - - - 41 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเอกคู่ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย 

40 - - - - - - 40 

4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ   
สาขาวชิา อนามัยสิง่แวดล้อม 

- - 2 4 - - - 6 

5. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาการบริหารงานสาธารณสุข 

- - - 19 - - - 19 

6. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  
    สาขาวิชา ชวีสถิต ิ

- - 3 2 - - - 5 

7. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ   
สาขาวชิา สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 

- - 1 5 - - - 6 

8. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

- - 1 5 - - - 6 

9. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาวทิยาการระบาด 

- - 5 20 - - - 25 

10. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - - 6 4 - - - 10 
11. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(นานาชาต)ิ 
- - - - - - - 0 

12. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
     อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

- - 3 - - - - 3 

13. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา  
    วิทยาการระบาดและชีวสถิติ

นานาชาติ) 

- - - - - - 5 5 

14. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   - - - - - 17 - 17 
15. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
     (นานาชาต)ิ 

- - - - - - 2 2 

     ข้อมูล : งานวิชาการ ณ วันท่ี 19 ตลุาคม 2564 
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  1.2.2  การวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม 
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งการปรับเปลี่ยนจากการทำงานวิจัยตามความสนใจของนักวิจัย 
เป็นการวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือตามปัญหาของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปรับเปลี่ยนจากการทำวิจัยเป็นกลุ่มหรือโครงการเดี่ยว เป็นการทำงานวิจัยเป็นทีม 
เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ที่มีผลกระทบสูงได้ เช่นเดียวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีการปรับเปลี่ยน
เป็นการให้บริการที่สังคมต้องการ  ซ่ึงการดำเนินงานการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม ที่สำคัญในช่วงปี 
พ.ศ. 2563-2564 มีดังนี้ 
   1. โครงการจัดตั้งสถานวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย โดยมีการให้บริการการแพทย์ไทยแก่
ประชาชนทั่วไป มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆได้แก่ หลักสูตรเภสัชกรรมไทย หลักสูตรเวชกรรมไทย 
หลักสูตรการผดงุไทย  หลักสูตรนวดไทย และหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โดยมผีู้เขา้อบรมจำนวน 160 คน 
      2. โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)เพ่ือการมีงานทำ
และเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
-19)  ซึ่งจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Certificate for Care Giver) จำนวน 4 รุ่นละๆ 
50 คน 
 3. โครงการวิจัยในรูปแบบแผนบูรณาการงานวิจัย (research program) ประกอบด้วย 
                    (1) การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงในประชากรไทยอายุ 45-74 ปี (Colorectal 
cancer screening randomized controlled trial) 
     (2) การบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพและสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารมุ่งเป้าสู่สุขภาพดีวิถีชีวิตวัยเด็ก" 
     (3) ยูโทรฟิเคชั่นและการฟ้ืนฟูแหล่งน้ำจืด  “กรณีศึกษาบึงกี เทศบาลตำบลบ้านเป็ด”within 
tropical environment) 
     (4) สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกลุ่มเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (Occupational diseases' 
situations and surveillance system development among planting farmers in Northeastern 
Thailand) 
    (5) โครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพอากาศ PM 

2.5 และสุขภาพของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น 
    (6) การพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุพื้นเมืองป้องกันฝุ่น PM2.5 และวัสดุต่างๆ พร้อมชุดตรวจโลหะ

หนัก Biosensor ในฤดูกาลต่าง ๆ 
 4. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562-2564  
    ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่
และนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.7  ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562-2564 

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
ร้อยละบทความวิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิง(citation) ในฐานข้อมูล  Refereed 

journal ต่อจำนวนอาจารยป์ระจำ(ปปีฏิทิน 

668.18 658.62 

382 (เร่ือง) 

1,094.70 

(613 เรือ่ง) 

จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปญัญา  5 3 3 

 
 1.2.3  ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม 
   คณะสาธารสุขศาสตร์ ได้มีการดำเนินการด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง  และจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง เช่น ทอดกฐิน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีไหว้ครู  ประเพณีมุฑิ
ตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ การเชิดชูเกียรติบุคลากร  เป็นต้น 
  1.2.4 ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
          คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ 200 เมื่อปีการศึกษา 2562 โดยมีผลการประเมินอยู่เกณฑ์ Band 2 ทุกหมวด และคณะ
ได้มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยผลการประเมินในระดับดี  (ค่าเฉลี่ย3.50 ขึ้นไป) 
จำนวน 12 หลักสูตร 
 
1.3  ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานสำคัญในปีที่ผา่นมา  
 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าระบาดใหม่ ปี 2019 หรือ COVID 19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสสาย
พันธ์โคโรน่า เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2019 และเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเมื่อต้นปี 2020 ทำให้มีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานหลายประเด็น แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  คณะฯ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การปรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานอย่างจริงจังและรวดเร็ว ในการจัดการเรียนการ
สอน การจัดสอบ รวมถึงการรับนักศึกษาใหม่ บุคลากรสลับกันมาทำงานในคณะและทำงานอยู่ที่บ้านผ่าน
เทคโนโลยีในการทำงาน เช่น โปรแกรมประชุมออนไลน์ โปรแกรมการเก็บข้อมูล ในระบบคลาวด์ 
โปรแกรมการเซ็นหนังสือิเล็กทรอนิกส์ 

2. การปรับรูปแบบการบริหารงานบุคคล โดยให้มีการพัฒนาศักยภาพผ่านระบบออนไลน์ มีการ
รายงานการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ โดยนำ Appication ต่างๆมาใช้ เช่น Kaizala app ในการลงเวลา
ปฏิบัติงาน   
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1.4  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้ จัดทำโครงสร้างการบริหารองค์กรใหม่ตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  ข้อ 16 ข้อ 20 และข้อ 22 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
จัดตั้ ง การรวม การยุ บเลิ ก การแบ่ งส่ วนงาน และหน่ วยงานกับหน่ วยงานย่อยของส่ วนงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2388/2560)  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
แบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จึงออกประกาศ (ฉบับที่ 
(ฉบับที่ 2080/2563) เรื่อง จัดตั้งสถานวิจัย และบริการการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ 
(ฉบับที่ 2081/2563) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์  ประกาศ      
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 โครงสร้างหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

หน่วยงานประเภทสนับสนุน
ภารกิจและยุทธศาสตร์ 

การบริหารวิชาการ      กองบริหารงาน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์                                 

  ศูนย์จัดการข้อมูลและ
วิเคราะห์ทางสถติิ 

งานบริหารทั่วไป 

ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งานยุทธศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ศูนย์ฝึกอบรมวิจัยและ
ประเมินผลกระทบด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

งานวิชาการ 

   สาขาวิชาการบริหาร
สาธารณสุข  

การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ 
 

สาขาวิชาวิทยาการระบาด และ
ชีวสถิติ 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและและความ

ปลอดภัย 
 

 สถานวิจัยและบริการ
การแพทย์แผนไทย 
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ภาพที่ 1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1.5  จำนวนบคุลากร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 96 คน แบ่งเป็น
บุคลากรสายวิชาการหรือสายผู้สอน จำนวน 52 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 35 คน 
รายละเอียดสถานภาพ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับตำแหน่ง แสดงในตาราง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1.8  จำนวนสถานภาพ วุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ 
 

บุคลากรสายวิชาการ จำนวน (คน) ร่อยละ (%) 
สถานภาพ   

ข้าราชการ 1 1.92 
พนักงานมหาวิทยาลัย 36 69.23 

ลูกจ้างชั่วคราว 12 23.08 

พนักงานเงินรายได้ 1 1.92 
ลูกจ้างชั่วคราว (ต่างประเทศ) 2 3.85 

วุฒิการศึกษา   

ปริญญาเอก 40 76.92 
ปริญญาโท 12 23.08 

ตำแหน่งทางวิชาการ   

ศาสตราจารย์ 3 5.77 
รองศาสตราจารย์ 17 32.69 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 40.38 
อาจารย์ 11 21.15 

รวมบุคลากรสายวิชาการ 52 100 
ข้อมูล : หน่วยทรัพยากรบุคคล เมือ่วันท่ี 1ตุลาคม 2564 
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ตารางท่ี 1.9  จำนวนสถานภาพ วุฒิการศึกษา และระดับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุน 
 

บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน (คน) รอ้ยละ (%) 

สถานภาพ   

ข้าราชการ 1 2.86 
พนักงานมหาวิทยาลัย 19 54.29 

พนักงานเงินรายได้ 5 14.28 

ลูกจ้างประจำ 3 8.57 
ลูกจ้างชั่วคราว 7 20.00 

รวม 35 100.00 
วุฒิการศึกษา   

ปริญญาโท 7 20.00 

ปริญญาตรี 20 57.14 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 8 22.86 

รวม 35 100.00 

ระดับตำแหน่ง   
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 1 2.86 

ชำนาญการพิเศษ 1 2.86 

ชำนาญการ 3 8.57 
ปฏิบัติการ 16 45.71 

ชำนาญงาน 5 14.29 
ปฏิบัติงาน 6 17.14 

สนับสนุน (ส.3) 2 5.71 

ช่าง (ช.2) 1 2.86 
รวมบุคลากรสายสนับสนุน 35 100.00 

                                                                          ข้อมูล : หน่วยทรัพยากรบุคคล เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
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1.6  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.6.1 ความเป็นมา 

การวิเคราะห์สารสนเทศประกอบการจัดทำแผน ภายใต้หลักการที่สอดคล้องเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยังได้วิเคราะห์ผล

การดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ในปีที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก เช่น 

ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากระบบการศึกษา เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่า

ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา

จากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ.2564-2565) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.

2563–2566) แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ (พ.ศ.2563-2566) และแนวทางการ

จัดทำแผนปฏิบัติการจากคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งข้อมูล

สารสนเทศจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA-KKU) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินการเป็นเลิศ (EdPEx) ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการผลการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามเกณฑ์ (IQA-KKU) แผนการรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์จากผู้ใช้บัณฑิต แหล่งฝึกปฏิบัติงาน   

ศิษย์เก่าและสาขาวิชา เป็นต้น 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำขึ้นภายใต้

หลักการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย ทิศทาง แผนการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ แผนยุทธศาสตร์การ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2563 – 2566) และบริบทเกี่ยวข้องจากภายในและภายนอกรวมถึง

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ทิศทางแนวโน้มความเป็นไปได้ในการบริหารงานคณะฯ รวมถึงการกำหนด

แผนปฏิบัติการ และกระจายความรับผิดชอบสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความท้าทาย และ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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1.6.2  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ตารางท่ี 1.10  ปฏิทินจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  
 

ว.ด.ป กระบวนการ/
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

16 เมษายน 
2564 

- แต่งตั้ง      
  คณะกรรมการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำ  
  และทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
  การบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร์    
  (พ.ศ.2563-2566)  
  แผนปฏิบัติการประจำปี  
  พ.ศ. 2565 และแผนการใช้ 
 จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ที่ 65/2564 สั่ง ณ วันที่  
 16 เมษายน 2564   
 (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

- คณะกรรมการจัดทำ  
  และทบทวนแผน 
  ยุทธศาสตร ์

- นักวิชาการแผนและ  
   สารสนเทศ   

เมษายน 2564 - วิเคราะห์จดุ
แข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และ
อุปสรรค 
(SWOT 
Analysis) 

ครั้งท่ี 1 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์ SWOT
ทบทวนวิสัยทศัน์ ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะ
หลัก  กำหนดความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กำหนดตัวช้ีวัด
ระดับยุทธศาสตร ์

- ผู้บริหาร  
- คณาจารย์  
- บุคลากร 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

- นักวิชาการแผนและ  
   สารสนเทศ   

14 กรกฎาคม 
2564 

การถ่ายทอด
นโยบายจาก
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัสู่
คณะฯ 

- เขา้รับฟังช้ีแจงและถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น รูปแบบ
การประชุมออนไลนผ์่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom 
Meeting) โดยอธิการบดี และ
ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลยั 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
  และพัฒนาคุณภาพ  
- ผู้อำนวยการกอง ฯ 
- นักวิชาการแผนและ  
   สารสนเทศ   
 

- กองยุทธศาสตร์    
   มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

กรกฎาคม  2564 รวบรวม 
วิเคราะห์ ข้อมลู
สารสนเทศ  

- ศึกษานโยบายแผนงาน 
  ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
- รวบรวมข้อมูลผลการ  
  ดำเนินงาน  ปัญหา  
  อุปสรรคในปีงบประมาณที ่ 
  ผา่นมา 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
   และพัฒนาคุณภาพ 
- ผู้อำนวยการกองฯ 
- นักวิชาการแผนและ  
   สารสนเทศ   

- นักวิชาการแผนและ  
   สารสนเทศ   
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ว.ด.ป กระบวนการ/
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

20 กรกฎาคม 
2564 

- วิเคราะห์จดุ
แข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และ
อุปสรรค 
(SWOT 
Analysis) 
(ครั้งท่ี 2) 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์ SWOT
ทบทวนวิสัยทศัน์ ค่านยิม 
วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะ
หลัก  กำหนดความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กำหนดตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร ์

- ผู้บริหาร  
- คณาจารย์  
- บุคลากร 
  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 

- ผู้อำนวยการกองฯ 
- นักวิชาการแผนและ  
   สารสนเทศ   

 - รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- จัดการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นความต้องการ 
ความคาดหวังในการพัฒนา
คณะฯ ทั้งในปัจุบันและ
อนาคต จากผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 

-  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ศิษย์เก่า  ประธาน
ชุมชนทีร่ับบริการ
วิชาการจากคณะฯ 
รวมถึงผู้ปกครองของ
นักศกึษา 

- นักวิชาการแผนและ  
   สารสนเทศ   

กันยายน  2564 -  จัดทำ (ร่าง) 
แผนปฏิบตัิการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้
จากกระบวนการดังกล่าว
ข้างต้นนำมาจัดทำ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

-  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคณุภาพ  

-  ผู้อำนวยการกอง
บริหารงาน  

- นักวิชาการแผนและ  
   สารสนเทศ   

- ผู้อำนวยการกองฯ 
- นักวิชาการแผนและ  
   สารสนเทศ   

ตุลาคม 2564 - นำเสนอเพื่อ  
  ขอความ 
  เห็นชอบจาก 
  คณะกรรมการ 
  ประจำคณะฯ 

- นำเสนอเพื่อขอความ  
  เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  ประจำคณะฯ  

- คณะกรรมการประจำ 
  คณะฯ 

- รองคณบดีฝ่าย   
  บริหาร และพัฒนา
คุณาภาพ 
- ผู้อำนวยการกองฯ 
 

 
 
 
สรุปกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังรูปภาพที่ 1.3 
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ข้อมูลและสารสนเทศ 

ภาพที่  1.4  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  

กำหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

 

2 

การถ่ายทอดแผน/นำแผนไปสู่การปฏิบตัิ 

 

6 

เสนอแผนปฏิบัตกิาร/ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำคณะ 

 

5 

 

กระบวนการถ่ายทอดแผน -ฝ่าย-ส่วนงาน
เสนอแผน/สื่อสารแผน/ประชาพิจารณ์แผน 

4 

จัดทำแผนงบประมาณ 
  
 

3 

วิเคราะห์ปัจจยัสำคัญ กำหนดและ 
ทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

 

1 

การวัดผล/วิเคราะหแ์ละทบทวนผลการ
ดำเนินงาน /บทวนตัวชีว้ัด เปา้หมาย 

 

7 

การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิาร 

 

8 

กระบวนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารประจำปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

- 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 
- กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏบิัติการประจำป ี
- กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
- ข้อมูลบุคลากร 
- ข้อมูลด้านงบประมาณ 
- ความต้องการและความคาดหวังทั้ งระยะสั้นและระยะยาวของ

ผู้รับบริการ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
-  SWOT Analysis / สภาพการแข่ งขันทั้ งภายในและภายนอก

ประเทศ  
- ข้อมูลจากการตรวจประเมินต่าง ๆ    
- ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ

อื่นๆ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน
และระดับโลก 

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
- ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคณะจากทุกภาคส่วน 
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2563-2566 
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1.7  ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดออ่น โอกาสและภาวะคุกคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis) 
      คณะฯ ได้มีการจัดประชุม เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออ่อน   จำนวน 2 ครั้ง คือวันที่ 15 และ 20 เดือน
กรกฎาคม 2564  จากการประชุมการวิเคราะห์ SWOT คณะสาธารณสุขศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.11  ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) 
 

Strength (S) Opportunity (O) 
S1. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
S2. มีหลักสูตรที่มีความจำเป็นด้านสาธารณสุข

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริม
สุขภาพ โภชนาการ สุขภาวะ ระบาดวิทยา
และชีวสถิติ การบริหารงานสาธารณสุข 
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

S3. มีศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิต ิ
(DAMASAC) ที่เอ้ือต่อการวิจัย 

 

O1. การเปดิ/ ปรับ หลักสูตรและการเรียนการสอน
สร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนทั้งหลักสูตร
ระยะสั้น/ ยาว ที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและประเทศ (เช่น degree, non-
degree, modular program, multi-
interdisciplinary program, experiencial/ 
work –based education (CWIE)   ทัง้ 
offline/ online/ blended/ micro 
learning หลักสูตรระยะยาว เช่น. การจัดการ
อนามยัสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย(4+1) หลักสูตรระยะสั้น เช่น   

     - Credit Bank หรอื special area of 
interest  
     - หลักสูตร care giver, การสร้างเสริมสุขภาพ,  
     - หลักสูตรในรูปแบบ MOOC 

Weakness (W) Threat (T) 

W1. การบริหารขีดความสามารถและอัตรากำลงั 
      ที่มปีระสิทธิภาพในทุกกลุ่ม 

- การบริหารอัตรากำลังและขีดความสามารถ 
(รวมทั้ง ด้าน IT & ภาษาอังกฤษ) 

- Work Load 
- Career Path 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

T1. Disruptive Technology ส่งผลให้ต้องมกีาร
ปรับตัวในทุกพันธกิจ ตลอดจนการบริหาร
จัดการทีต้่องปรับตวัที่ต้องใช้ Digital ให้มากขึ้น 

T2. งบประมาณแผนดินที่ลดลง ส่งผลให้คณะต้องมี
กลยุทธ์ในการหารายได้เพ่ือพึงพาตนเองให้มาก
ขึ้น 

T3. ทุนวิจัยถูกรวมไว้ที่เดียวของประเทศ วช. และ 
สกสว. ซึดังนั้นโอกาสที่จะได้รับทุนนั้น คณะW2. ระบบข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้การบริหาร

และตัดสินใจ 
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W3. ด้านการจัดการศึกษา ประเด็นอาจต้อง
พิจารณา 

- การจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ เช่น 
online, Credit bank, Pre-University 

- การพัฒนานักศึกษาให้มี 21 st century 
skill (soft skill) 

ต้องเน้นการวิจัยที่เป็นลักษณะชุดโครงการที่
ตอบโจทย์ของประเทศ และเน้นการวิจัย
แบบสหสาขา 

T4. เนื่องจากมีการแข่งขันสูงขึ้นเกือบทุกพันธกิจ 
คณะฯ ต้องมีกลยุทธ์ในด้านดังกล่าวโดยมอง
กลุ่มเป้าหมาย/ ตลาดใหม่ และสร้างความ
แตกต่างของหลักสูตรและบริการทีเ่น้นการทำ
ตลาดใน Blue Ocean 

 

W4. คุณภาพงานด้านการวิจัย 
- การเพ่ิมผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้

อมูล ISI และ Scopus ที่อยู่ใน Q1/Q2 
ให้มากขึ้น  

- การพ่ิมเงินทุนวิจัยที่ได้รับในการสนับสนุน 
ในการทำงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลั
ยให้สูงขึ้น  

- สร้างเครือข่ายภายนอก 
- กำหนดทิศทางการวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหา   
  ของประเทศ 
- การต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพและอนามยั
สิ่งแวดล้อมในเชิงพาณิชย์ 

W5. ด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 
2.1 วิสัยทัศน์ (VISION) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

เป็นสถาบันการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ภายในปี 
พ.ศ.2567) 

 

ตัววัดระดับวิสัยทัศน์ 
1) จำนวนนวัตกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2) Recognition/Reward ในระดับชาติและนานาชาติ 

3) จำนวนผลงานวิจัยที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับชาติ (ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสขุภาพ) 

โดยมีตัววัดในแต่ละ Pillar  ดังนี้  (Outcome) 

การจัดการศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ 

1. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา 
ตรีที่ได้งานทำในองค์กรข้ามชาติ  
(ท้ังในและต่างประเทศ) 

2. จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทุก
ระดับ 

 
 
 
 
 

 

1. สัดส่วนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติฐาน 
Scopus/ISI 

2. จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
- จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น (เช่น ตำหรับยา) 
- จำนวนนวัตกรรมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้

ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสังคม 

4. จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง ใน refereed journal 
หรอืในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 

5. จำนวนผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ลิขสิทธิ์อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร และนวัตกรรม) 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
ทุกกลุ่ม 

2. ร้อยละของรายได้จากการ
บริการวิชาการที่เพ่ิมข้ึน 



 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์   21 
 

ด้านการบริหารจัดการ 

• Productivity /Head 

• Workforce Engagement 
 

2.2 พันธกิจ (MISSION) คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 การจัดการศึกษา การวิจัย สร้างนวัตกรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

2.3 ค่านิยม (VALUE) 
 

 
 

2.4 สมรรถนะหลัก 
CC1: ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศท่ีบูรณาการศาสตร์  

        CC2: นวัตกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

2.5 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 2566 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1  โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 แผนผังเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์   23 
 

ตารางท่ี 2.1  กลยุทธ ์วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์ตวัวดั เป้าหมายและกรอบการวางแผนระยะสัน้ระยะยาวทีส่าคญั (ผลการทบทวนแผนการด าเนินการตามเกณฑ ์EdPEx) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และ ผู้รบัผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่

สำคัญ 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าคาดการณ์ ตัวอย่างแผน 

ด้านบุคลากร 2563 2564 2565 2566 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.  การปฏิรูปการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education transformation toward excellence)  
ผู้รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1.ผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และมีคุณภาพระดบัสากล (SC1, 
SA1, SA3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัววัด SO  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 
 

 
80 

 
85 

 
90 

 
90 

 

-ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำในองค์กรข้ามชาติระหว่างประเทศ 4 5 5 6 

แผนปฏิบัติการ:  
- แผนพัฒนา Future Skills in 2030  ให้กับ
นักศึกษา เช่น ทักษะด้านข้อมูล  ทักษะด้าน
ระบบ ทักษะการแก้ปัญหาร่วมกัน เช่น 
โครงการพัฒนาทักษะด้าน Innovation 
creatives and share โครงการสุนทรียทักษะ 
(soft skills) โครงการพัฒนาทักษะการ
วางแผนด้านเงินและการลงทุน(แผนระยะ
ยาว) 
(เป็นทักษะที่นอกเหนือจากทักษะในศตวรรษที่ 21 

ซ่ึงมีการพัฒนานักศึกษาอยู่แล้วใน Operation 

ปกติ)  

  
- ร้อยละนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่ผ่าน
การประเมิน Future Skills in 

2030 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

 
 

80 
 

 
 

85 
 

 
 

90 
 
 

 

 
100 

 
 

 
 

โครงการพัฒนาอาจารย์
โดย 

การใช้ข้อมูลในการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์ 
โดยการทำงานร่วมกันเป็น
ทีมผ่านกลุ่มวิจัย 
นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และ ผู้รบัผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่

สำคัญ 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าคาดการณ์ ตัวอย่างแผน 

ด้านบุคลากร 2563 2564 2565 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน

ในองค์กรข้ามชาติระหว่างประเทศ เช่น SCG 

Chevron TOYOTA เช่น โครงการเตรียมความ

พร้อมก่อนฝึกงานในองค์กรข้ามชาติ โครงการ

เสวนาวิชาการในงานคืนสู่เหย้า ( แผนระยะยาว) 

- ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
ที่เตรียมความพร้อมก่อนออก
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรข้าม
ชาติระหว่างประเทศ 

80 85 90 100  

- แผนการปรบัปรุงหลักสูตรฯ วทบ. ตาม
มาตรฐานวชิาชพีสาธารณสุขชุมชน สภาวชิาชพี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและพรบ. ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ( แผนระยะสั้น) 

 

-ร้อยละของหลักสูตรฯ วทบ.   
ที่ผ่านตามมาตรฐานวชิาชีพ
สาธารณสุขชมุชน สภาวชิาชพี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และพรบ. ความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 

   
100 

 
100 

แผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้
ได้ใบประกอบวชิาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

- แผนพัฒนาหลักสตูรเพื่อการรับรอง

มาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA ( แผนระยะ

ยาว) เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็น OBE  

 

 

- จำนวนหลักสูตรที่ผา่นการ
รับรองมาตรฐานดว้ยเกณฑ์ 
AUN QA 

   1 แผนพัฒนาอาจารย์ในการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อการ
รับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ 
AUN QA  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และ ผู้รบัผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่

สำคัญ 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าคาดการณ์ ตัวอย่างแผน 

ด้านบุคลากร 2563 2564 2565 2566 

2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong education) (SC1, 
SA1, SOp.2) 
 

ตัววัด SO  
 1.จำนวนหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

 2.ร้อยละของผู้เข้าศึกษาที่เพ่ิมขึน้ใน

รายวิชาและชุดวิชาท่ีสามารถเกบ็หน่วยกิต

ในคลังหน่วยกิตได้ (Credit bank) 

    

1 
 
3 

 

2 
 
5 

 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เช่น โครงการสร้างรายวิชาและชุดวิชาที่
เ ป็ น  Credit bank เ ช่ น  Module ใ น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(น า น า ช า ติ )  ร า ย วิ ช า ใน ห ลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

- จำนวนรายวชิาที่เป็น 
Credit bank 

 
 

 
 

3 

 

5 แผนพัฒนาอาจารย์ในการ
จัดทำหลักสูตรและการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต  
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2. เพื่อสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีประโยชน์และผลกระทบสงู 

ผู้รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 
   1. การเพิ่มคุณภาพ
ผลงานวิจัย และการนำไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการต่อยอด
งานวิจยั/นวตักรรมเชิงพานชิย์ 
(SC2, SA1-3, SOp.1)) 

ตัววัด SO  
1.ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติฐาน 
Scopus/ISI  Q1, Q2 ต่อผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด 

2.จำนวนนวัตกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

3.จำนวนรายได้จากการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (ล้านบาท) 

 
30.2 

 
3 

- 

 

26.7 
 
4 

- 

 

35 
 
5 
1  

1200 

 
40 
 
6 
2 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และ ผู้รบัผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่

สำคัญ 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าคาดการณ์ ตัวอย่างแผน 

ด้านบุคลากร 2563 2564 2565 2566 

 
 

4. จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดบันานาชาติ 

658.6 1094.7 1300  

.แผนปฏิบัติการ 

แผนระยะยาว 

- แผนส่งเสริมการเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพสูง เชน่ 1) โครงการพฒันาความ
เข้มแข็งกลุ่มวิจัยและส่งเสริมงานวิจัยขนาด
ใหญ่ที่ทำงานวิจัยเปน็ทีม(Research 

programs)  
2 )โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบนัในต่างประเทศเพื่อยกระดับดา้น
วิจัย  
 

 
 

-ร้อยละของผลงานวิชาการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ  

 
 

36 
 

 
 

38 
 

 
 

40 

 
 

42 

1. แผนพัฒนาสายวิชาการ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ด้านการวิจัย ได้แก่ การ

จัดทำ Proposal ที่

สามารถขอรับทุนจาก

ภายนอกได้, การจัดทำ 

Manuscript ที่สามารถ

ตีพิมพ์ในวารสารที่มี

คุณภาพสูงได ้

2. แผนการพัฒนาระบบ

นักวิจัยพี่เลี้ยง (research 

mentor) เพื่อช่วยนักวิจัย

รุ่นใหม่ 

-จำนวนผลงานวิจัยที่เกิด
จากการร่วมมือของเครือข่าย
สถาบนัในต่างประเทศ 

- 12 14 16 

-จำนวนโครงการวิจัยที่ยื่น
ขอทุนวิจัยขนาดใหญ่จาก
ภายนอก 

- - 1 2 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และ ผู้รบัผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่

สำคัญ 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าคาดการณ์ ตัวอย่างแผน 

ด้านบุคลากร 2563 2564 2565 2566 

- แผนส่งเสริมงานวจิัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์  
 

-จำนวนผลงานทรัพยส์ินทาง
ปัญญา (ลิขสทิธิ์อนุสทิธบิัตร 
สิทธบิัตร) 

2 3 4 5 -โครงการอบรมนักวิจัย
เพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยที่
ตอบโจทย์การพฒันาเชิง
พานชิย ์

-โครงการอบรมทรัพย์สิน
ทางปญัญา 

-จำนวนนวัตกรรมเชิง
พาณิชย ์

1 2 3 4  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3. มีระบบการให้บริการวิชาการทีม่ีประสิทธิภาพและการสนับสนุนชมุชนให้เข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม  

ผู้รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

เป้าประสงค์ 

1.เป็นแหล่งฝึกอบรมและ
ให้บริการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมในระดบัชาติและ
นานาชาติ (SC6, SOp.1) 
 

ตัววัด SO  
1. ร้อยละรายได้จากการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น  

 
- 

 
- 

 

5 

 

10 
 

แผนปฏบิัติการ 

แผนระยะยาว 

- แผนการขยายตลาดการให้บริการวิชาการ
ที่มีอยู่เดิม เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  การจัดการขยะและบำบัดนำ้
เสียสำหรับท้องถิ่นและโรงพยาบาล การ

 
 
-จำนวนรายไดจ้ากการ
บริการวิชาการ (ล้านบาท) 
 
-ร้อยละของผู้รับบริการที่

 
 

- 
 

- 

 
 

20 

 

- 

 
 

25 
 
3 

 
 

30 
 

5 

 

 

1.แผนพัฒนาบุคลากรด้าน

การตลาดเชิงรุก 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และ ผู้รบัผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่

สำคัญ 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าคาดการณ์ ตัวอย่างแผน 

ด้านบุคลากร 2563 2564 2565 2566 

พัฒนาการทำวจิัยให้แก่กลุ่มลูกค้า
ต่างประเทศ (ลาว เมียนมาร์)  
- แผนการพัฒนาการให้บริการวิชาการใหม่ 
เช่น โครงการแพทย์แผนไทยเชงิพาณิชย์ 
(เช่นกลุ่ม Functional food) 
โครงการอบรม caregiver ในกลุม่ผู้สูงอายุ
และผู้ปว่ยระยะยาว 

เพิ่มข้ึน 

2.การบริการวิชาการภายใต้
สมรรถนะหลักองค์กรเพื่อชุมชน
เข้มแข็งด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

ตัววัด SO  
1.จำนวนชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริการ
วิชาการ 

 
- 

 
- 

 

25 

 

30 
 

แผนปฏบิัติการ 

แผนระยะสั้น 
   -โรงเรียนผู้สูงอาย ุ
   -อบรมแพทย์แผนไทย Lifelong learning 
   -การจัดการสิ่งปฏิกูลชุมชน 
   -Euthophication 

-ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในทุกกลุ่ม 

70 90 92 93 โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ good practice ใน

การพัฒนาชุมชนอย่างมี

ส่วนร่วมยั่งยนื 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4. การปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการและการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสทิธิภาพและคล่องตัว 
ผู้รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ)  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และ ผู้รบัผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่

สำคัญ 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าคาดการณ์ ตัวอย่างแผน 

ด้านบุคลากร 2563 2564 2565 2566 

เป้าประสงค ์
1. การบริหารจัดการที่ทันสมัย 
คล่องตัว (SC4)  
 
 

 
 
 
 

ตัววัด SO  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหาร/บุคลากรในการทำงานผา่นระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ  
- ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใชบ้ริการ ต่อการให้บริการของคณะฯ 
- ร้อยละบุคลากรมีความรู้และเกิดทักษะการทำงานที่คล่องตัวและทันสมัย 

 

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

 

 

80 
80 
 

80 

 

85 

85 
85 

 

แผนปฏิบัติการ:  
แผนระยะยาว 
-แผนพัฒนา Digital platform ในการบริหาร

จัดการงานบรหิาร (Back office)  

  
 

ร้อยละของกระบวนการ
ทำงานที่ใช้ Digitalplatform  

 
 

- 

 
 

50 

 
 

80 

 
 

90 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน digital 

platform ใน
หน่วยงาน  

-แผนพฒันา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
(ประกอบด้วยฐานข้อมูลบุคลากร, 

ฐานข้อมูลวิจัย, ฐานข้อมูลการเงิน พัสดุ, 
ฐานข้อมูลนักศึกษา,  ฐานข้อผลการ
ดำเนินงาน, ฐานข้อมูลที่ใช ้

กำกับติดตามตวัวัดผลการดำเนนิการทั้ง
ระบบ) เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของคณะฯ (PH Data Center) 

จำนวนระบบสารสนเทศทีไ่ด้
พัฒนา 

- - 1 1 -โครงการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนระบบ
สารสนเทศ ในการ
บริหารและตัดสินใจ  
-โครงการอบรม ระบบ
สารสนเทศ  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และ ผู้รบัผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่

สำคัญ 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าคาดการณ์ ตัวอย่างแผน 

ด้านบุคลากร 2563 2564 2565 2566 

- แผนการจัดการความรู้และเรียนรู้ 
(Knowledge Management and learning) 
พัฒนา Growth mindset แก่บุคลากรเพื่อ
การทำงานที่คล่องตัวและทันสมัย เช่น 
โครงการอบรมทักษะ Creative Thinking, 

โครงการอบรมทักษะ  Strategic Thinking, 

โครงการอบรมทักษะ Analysis Thinking 

เป็นต้น 

- ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่ครบถ้วนตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
- ร้อยละของผู้เข้าเรียนรู้
ผ่านระบบการจัดการความรู้
ผ่าน website KM ที่เพิ่มขึ้น  

- 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 

80 
 
 

50 

90 
 
 

75 

-การอบรมด้านการ
จัดการความรู้และเรียนรู ้
- การอบรมพัฒนา
บุคคลากรการพัฒนา
ทักษะ Creative Thinking, 
Strategic Thinking, 
Analysis Thinking  
 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีประสิทธิภาพ (SC5) 
 
 

ตัววัด SO  
  1. ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผน 

 

- 
- 

 

90 

5 

 

95 

6 

 

100 

7 

 

  2. รอ้ยละบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น   

แผนปฏิบัติการ:  
แผนระยะสั้น 
- แผนเพิ่มประสทิธิภาพระบบการจัดการ
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ (สร้างความ
ผูกพันกับบุคลากรอย่างเปน็ระบบ) 
แผนระยะยาว 
- แผนส่งเสริมความผูกพันบุคลากร 

  
 
ร้อยละ ความผูกพันของ 
บุคลากร 

 
 
- 

 
 

80 

 
 

82 

 
 

85 

 
 
-โครงการพัฒนาบุคลากร
ในการจัดการเรียนรู้
ระหวา่งคณะหรือสถาบนั
อ่ืนๆ 
-โครงการพัฒนาทักษะ 
ความรู้  ความสามารถ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และ ผู้รบัผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่

สำคัญ 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าคาดการณ์ ตัวอย่างแผน 

ด้านบุคลากร 2563 2564 2565 2566 

ของบุคลากร ให้
เหมาะสมกับตำแหน่ง  

- แผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้
รองรับการทำงานใน Future skill in 2030 
(ทักษะด้านข้อมูล  ทักษะด้านระบบ ทักษะ
การแก้ปัญหาร่วมกัน) 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ทักษะ Future skill in 2030 

 

- - 80 90 -โครงการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะบุคลากร
ด้านทักษะด้านข้อมูล  
ทักษะด้านระบบ ทักษะการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

แผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุนเพ่ือให้ตำแหน่งสูงขึน้ 
  

จำนวนบุคลากรสาย
สนับสนนุที่ดำรงตำแหน่ง
วิชาการทีสู่งขึ้น 

- - 4 5 โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

ผู้รับผิดชอบ: รองคณบดีฝา่ย
บริหารฯ 

แผนปฏิบัติการ:  
แผนระยะยาว 
-แผนพฒันาศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวชิาการ 
 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่
ดำรงตำแหน่งวชิาการที่สูงขึน้
และเพิ่มข้ึน 
 

- - 6 8 -โครงการฝึกอบรมการ
วิจัย 
-โครงการความร่วมมือ
กับหน่วยงาน
ต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านตีพิมพ์
(ออสเตรเลีย)  
-โครงการการพัฒนา
บุคลากรในการเขียน 
manuscript 
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2.8  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทบทวน ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564  โดยสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัด  12 โครงการ  ได้แก่ 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสตูรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm) 
กลยุทธ์ 1.2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 
กลยุทธ์ 1.3 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพ่ือสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการ

ของสังคม 
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนานักศึกษาใหมี้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 (21st Century skills) 

 
ตารางท่ี 2.2  กลยุทธ์/เป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร สู่ ก ร ะบ วน ทั ศ น์ ให ม่  (Learning 
paradigm) 

พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ ใหม่ 

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) สร้างหลักสูตรการศึกษาที่มีการจัดการตลอด
ชีวิต 

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพ่ือสร้าง
อาชีพใหมต่ามความต้องการของสังคม 

พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของ
สังคม 

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 
(21st Century skills) 

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความ
พร้อมในการเป็นพลเมืองโลก (Global 
Citizen) 
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ตารางที 2.3  แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้หมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 
ค่าเป้าหมาย (Taget)  Deploy ผู้กำกับ/ 

ผู้รับผิดชอบ 2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะด้านการจัดการเรียน
การสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ 

(OKRs-01) จ ำนวนหลั กสู ต รที่ มี ก ารจั ด
กระบวนการเรียนรู้ ตามกระบวนทัศน์ ใหม่  

1 3 1 1 งานวิชาการ 
 

รองฯ การศึกษา  
ผชฯ บริหารฯ 

นางอรวรรณ ดีสรุกุล จำนวน  Production House   - - 1 1 
 ร้อยละอาจารย์ที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนา

อาจารย์ให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนการ
สอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ 

  80 80   

โครงการพัฒนาอาจารย์ในการจัดทำหลักสูตรและการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

(OKRs-03) ร้ อ ย ล ะ อ าจ า ร ย์ ที่ เข้ า ร่ ว ม 
โครงการพฒันาอาจารย์ในการจัดทำหลกัสตูร
และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

- - 80 80  รองฯ การศึกษา  
ผชฯ บริหาร ฯ 

นางอรวรรณ ดีสรุกุล 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เช่น โครงการสร้าง
รายวิชาและชุดวิชาที่เป็น Credit bank 

(OKRs-03) จำนวนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต - 1 1 1 รองฯ การศึกษา  
ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง 

อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ ์
นางอรวรรณ ดีสรุกุล 

(OKRs-01) ) จำนวนรายวิชาที่ เป็น Credit 
bank 

- - 1 2 

(OKRs-01) ร้อยละของผู้เข้าศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ในรายวิชาและชุดวชิาทีส่ามารถเก็บหน่วยกิต
ในคลังหนว่ยกิตได้ (Credit bank) 

- - - 15 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานใน
องค์กรข้ามชาติระหว่างประเทศ 

(7.1-2 )ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยทีเ่ตรยีม
ความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในองค์กร
ข้ามชาติระหว่างประเทศ 

80 85 90 100 รองฯ การศึกษา  
รศ.พรพรรณ สกุลค ู
อ.วรวรรณ ภูชาดา 

นางธิรดา บุญทองแพง 
น.ส.โสภิตา คลังพระศร ี
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 
(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Taget)  Deploy ผู้กำกับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 2563 

(ผล) 
2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

ประชาสัมพันธ์หลกัสูตร/อบรม/เชิงรุก 
  - ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
  - ตลาดนัดหลักสูตร 

ร้อยละของผู้เข้าศึกษาต่อท่ีเพิ่มขึ้น   50 60 งานวชิาการ  
ประธานหลักสตูร 

รองฯ การศึกษา 
ประธานหลักสตูร 

นางอรวรรณ ดีสรุกุล 
นางธิรดา บุญทองแพง  
ศุภานันท ์พรมขอนยาง 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา
และหลักสูตร 

ร้อยละของรายวิชาที่ได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ 

  85 90 งานวิชาการ  
ประธานหลักสตูร 

รองฯ การศึกษา 
รศ.ดร.ประจักร  

นางธิรดา บุญทองแพง 
นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ 

โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้ใบ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณ สุข ชุมชน 
(สะสม) 

  5 9  รองฯ การศึกษา 
อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ ์

อ.กิตติพงษ์ สอนล้อม 
นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ 

โครงการพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ
รับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
อาจารย์ ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่ อการ
รับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA 

  25 50 งานวิชาการ/
หน่วยพัฒนา

คุณภาพ 

รองฯ การศึกษา 
ผช.บริหารฯ        

อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ ์
น.ส.ชัญญา แสงสุรยิา 
นางอรวรรณ ดีสรุกุล  

นางอรุณรตัน์ ศิลารัตน ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการปฐมนิเทศ 
  85 90 งานวิชาการ รองฯ การศึกษา 

นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามต้องการของประเทศ  (OKRs-01) จำนวนหลักสูตรใหม่ตามความ   1 2 รองฯ การศึกษาฯ 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 
(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Taget)  Deploy ผู้กำกับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 2563 

(ผล) 
2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 
Ph.D. (Health data Science) พ.ศ.2566 

ต้องการของสังคม (สะสม) รศ.บัณฑิต ถิ่นคำรพ 
ผศ.กวินทร์ ถ่ินคำรพ 
นางอรวรรณ ดีสรุกุล  

นางอรุณรตัน์ ศิลารัตน ์
ศุภานันท์ พรมขอนยาง 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที2่1 

  100 100 หน่วยพัฒนา
นักศึกษา 

ผช.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
นางพรพิมล คะโยธา 
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่  2 ป รับ เปลี่ ยนการทำงานวิ จั ย  (Research Transformation) 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 12 ตัวชี้วัด 10 โครงการ   

กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีม และทำงานต่อเนื่อง 
(Reseach programs / clusters) 

กลยุทธ์ 2.2 สร้างระบบนิเวศของการวิจัย (Research Ecosystem) 
กลยุทธ์ 2.3 สร้างระบบนิเวศสำหรับการสร้างนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 
กลยุทธ์ 2.4 เพ่ิมจำนวนผู้ประกอบการ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุน (startup/ venture capital) 
 

ตารางท่ี 2.4 กลยุทธ์/เป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงาน
วิ จั ย เป็ น ที ม  แล ะท ำงาน ต่ อ เนื่ อ ง  (Reseach 
programs / clusters) 

เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยรวมกลุ่มโครงการวิจัย
ขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีม และทำงาน
ต่อเนื่อง(Reseach Programs / Clusters) 

ส ร้ า ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ข อ ง ก า ร วิ จั ย  (Research 
Ecosystem) 

เพ่ือสร้างระบบนิเวศของการวิจัย 

สร้ างระบบนิ เวศสำห รับการสร้ างนวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem) 

สร้างระบบนิเวศสำหรับสร้างนวัตกรรม 

เพ่ิมจำนวนผู้ประกอบการ หรือลงทุน หรือร่วม
ลงทุน (startup/ venture capital) 

เพ่ิมจำนวนผู้ประกอบการ หรือลงทุน หรือร่วม
ลงทนุ (startup/ venture capital) 
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 ตารางที 2.5  แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย (Taget)  Deploy ผู้กำกับ/ 

 (Key Result) 2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อตอบโจทย์ที่มีผลกระทบ
สูง 

(7.1-14)จำนวนโครงการวิจัยในรูปแบบ 
แผนบูรณาการวิจัย Research Program/ 
Clusters (สะสม) 

- 3 3 3 ฝ่ายวิจัย 
บริการ
วิชาการ 

นวัตกรรม     
 

รองฯฝ่ายวิจยัฯ 
ผช.ฝ่ายบริหารฯ 

อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ ์

(7.5-22) จำนวนงบประมาณด้านการวิจัย 
(ล้านบาท) 

40.48 43.04 40.00 40.00 

(7.1-37) จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

1 4 5 6 

โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย (7.1-12)จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล  Scopus/ISI web of science ที่
อยู่ใน Q1 / Q2 

41 40 45 50 รองฯ ฝ่ายวิจัยฯ 
อ.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล 

โครงการสนับสนุนค่าตีพิมพ์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา      รองฯ ฝ่ายวิจัยฯ     
นางกรุณา โสฬสจินดา 

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ 

(7.1-13) จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมลู  Scopus/ISI web of science 

55 55 60 65 รองฯ ฝ่ายวิจัยฯ     
อ.กิตติพงษ ์สอนล้อม 

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย ร้อยละอาจารย์ที่ผ่านการอบรมจริยธรรมการ
วิจัย 

  80 85 รองฯ ฝ่ายวิจัยฯ/     
นางกรุณา โสฬสจินดา 

โครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยคณะสาธารณสุข
ศาสตร์เพือ่เข้าสู่ฐาน TCI1 

ระดับการประเมินวารสาร TCI1   ผ่าน ผ่าน รองฯฝ่ายวิจยัฯ/  
นางเพลินจิต ทุมมานอก 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย (Taget)  Deploy ผู้กำกับ/ 

 (Key Result) 2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานตีพิมพ์
ของคณาจารย์คณะ 

ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลผลงาน
ตีพิมพ์ของคณาจารย์คณะ (ร้อยละ) 

  85 100 ฝ่ายวิจัย 
บริการ
วิชาการ 

นวัตกรรม     
 

รองฯ ฝ่ายวิจัยฯ  
ผศ.สรุชัย  พิมหา 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุน 26 28 30 32 รองฯ ฝ่ายวิจัยฯ     
นางกรุณา โสฬสจินดา 

โครงอบรมเพื่อสร้างสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ จ ำน วน ท รั พ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ าที่ มี ก า ร 
licensing โดยผู้ประกอบการ (โครงการที่  
active) 

  4 5 รองฯ ฝ่ายวิจัยฯ /    
อ.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล 

.โครงการอบรมการทำวิจัยเชิงพาณิชย์ (การตลาด) จำนวนผู้ประกอบการที่ลงทุนหรือร่วมลงทุน   1 2  

 รายได้ที่ เกิดการลงทุนหรือร่วมลงทุนจาก
องค์กรภายนอก หรือบริษัทที่เกิดจากองค์
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ล้านบาท) 

  1 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management Transformation) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด 5 โครงการ 

กลยุทธ์ 3.1 วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน 
กลยุทธ์ 3.2 ยกระดับขดีความสามารถในการทำงานของบุคลากร 

 
ตารางท่ี 2.6 กลยุทธ์ /เป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน วางระบบการบริหารงานบุคลคลที่เอ้ือต่อการ
สร้างผลงาน 

ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของ
บุคลากร 
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ตารางท่ี 2.7 แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย (Taget) Deploy ผู้กำกับ/ 

 (Key Result) 2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการให้มี
ตำแหน่งทางวชิาการที่สูงขึ้น 

(7.3-6) ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

72.43 78.33 80.00 82.00 งานบริหารฯ รองฯบริหาร/ 
รศ.พรพรรณ สกุลค ู

โครงการพัฒนาการสรรหาผู้มีศักยภาพพิเศษ (Talent 
Management) 

      ผอ.กองฯ/  
น.ส.จิราพร  บุญจวง 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับ
การทำงานในอนาคต 

(1) ดา้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(2) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
(3) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนา 
ร้อยละของบุคลากรที่สอบผ่านทักษะด้าน
ดิจิทัล   

  100 
50 

100 
60 

งานบริหารฯ/ 
งานยุทธศาสตร์

ฯ 

ผอ.กองฯ/  
น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว ์
น.ส.สุจติรา พลเซียงสา 
นายศรศักดิ์ อรุะ 

โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการทางานเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพของบุคลากร 

ร้อยละของรายจ่ายด้านบุคลากรต่องบ
รายจ่ายทั้งหมด   

  70 80 งานบริหารทัว่ไป ผอ.กองบริหารงาน 

 ผลิตภาพของบุ คลากร (เงินรายได้ /
บุคลากร) 

  610,000 600,000 

โครงการพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนรู้และเรียนรู้ระหว่าง
คณะหรือสถาบันอื่นๆ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

ระดับของความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ 

  5 5 หน่วยแผนและ
พัฒนาคณุภาพ 

ผช.ฝ่ายบริหารฯ            
น.ส.ชัญญา  แสงสุรยิา 
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ป ระ เด็ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ที่  4 ก ารป รั บ เป ลี่ ย น บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร  (Academic Service 
Transformation) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์  4  ตัวชี้วัด 4 โครงการ 

กลยุทธ์ 4.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้าน เศรษฐกิจและสังคม 
เช่น U2T 

กลยุทธ์ 4.2 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDG) 
 
ตารางที่ 2.8 กลยุทธ์ /เป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้าน 
เศรษฐกิจและสังคม เช่น U2T 
 

เพ่ือสร้างโครงการบริการวิชาการที่ เน้นการ
สร้างคุณค่าร่วมด้าน เศรษฐกิจและสังคม เช่น 
U2T 

สร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 

ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์    42 
 

ตารางท่ี 2.9  แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  ค่าเป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย (Taget) Deploy ผู้กำกับ/ 

 (Key Result) 2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการบริการวิชาการ U2T  จำนวนงบประมาณด้านบริการวิชาการ 
(ล้านบาท) 

- 4 4 4 ฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ 

นวัตกรรม     

รองฯ ฝ่ายวิจัยฯ/ 
อ.กิตติพงษ ์สอนล้อม 

โครงการประเมินความต้องการ และความพึงพอใจของ
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานบริการวิชาการ 

(7.2-6) ระดับความต้องการและความพึง
พอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
งานบริการวิชาการ 

3.50 4.61 4.7 4.8 ฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ 

นวัตกรรม     

รองฯ ฝ่ายวิจฯั/     
นางกรุณา โสฬสจินดา 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุน และการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการ 

จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ 

 1 1 1 ฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ 

นวัตกรรม     

รองฯ ฝ่ายวิจฯั /    
นางกรุณา โสฬสจินดา 

โครงการเสวนาวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการที่
สอดคลอ้งกับปัญหาสาธารณสุขตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

จำนวนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพือ่
ความยั่งยืน  (SDG) 

  1 1 ฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ

นวัตกรรม     

รองฯ ฝ่ายวิจัยฯ/   
ผศ.ฤทธิรงค ์จังโกฎ ิ
รศ.พรพรรณ สกุลค ู
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรสู่ดิจิทัล (Management 

Transformation to digital) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 11 ตัวชี้วัด 6 โครงการ 2 กิจกรรม 
กลยุทธ์ 5.1 บริหารจัดการคณะเพ่ือความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 5.2 การขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฎระเบียบที่ล้าสมัย (Strategic lead, 

Regulation follow) 
กลยุทธ์ 5.3 นำระบบสารสนเทศมาใช้ ให้ครอบคลุม (Digital and Automation process 

management) 
กลยุทธ์ 5.4 การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ตารางท่ี 2.10 กลยุทธ์ /เป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
บริหารจัดการคณะเพ่ือความเป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

การขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฎระเบียบ
ที่ล้าสมยั (Strategic lead, Regulation follow) 
 

ขับ เคลื่ อนองค์ ก รเชิ งกลยุท ธ์ และปรับป รุ ง
ก ฎ ร ะ เบี ย บ ที่ ล้ า ส มั ย  ( Strategic lead, 
Regulation follow) 

นำระบบสารสนเทศมาใช้ให้ครอบคลุม (Digital and 
Automation process management) 

พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ให้ครอบคลุม Digital 
and Automation process management) 

การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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ตารางท่ี 2.11 แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  ค่าเป้าหมาย ในประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย (Taget)  Deploy ผู้กำกับ/ 

 (Key Result) 2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และปรับปรุงกระบวนการตามผล
การประเมิน (รวมการตรวจประเมินหลักสูตร) 

คณะฯ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ EdPex 300   - ผ่าน หน่วยแผนและ
พัฒนาคุณภาพ 

รองฯบริหารฯ/ ผช.ฝ่าย
บริหารฯ  

น.ส.ชัญญา แสงสุรยิา 
IQA จำนวนหลกัสูตรที่ผ่านการประเมินในระดับดี (3.50) 8 12 ทุก

หลักสตูร 
ทุก

หลักสตูร 
โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน (การทบทวน
แผนการดำเนินงาน) 

ร้อยละของบุคลากรที่มีงานพัฒนาใหม ่ - - 50 80 งานบริหารทัว่ไป ผู้อำนวยการกองฯ/ 
น.ส. วีรินทร์ ขันธะติวงศ ์ร้อยละของแผนงานท่ีมีการทบทวน - - 50 50 

กิจกรรมลดกระบวนการทำงานท่ีไม่ใช่สมรรถนะหลัก (7.4-16) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ 

90 99.80 100.00 100.00 งานบริหารทั่วไป ผอ.กองบริหารงานคณะ 

ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบให้เอื้อต่อการทางานเพื่อให้
ส่วนงานสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

จำนวนประกาศ ระเบียบท่ีได้รับการทบทวน/  
ปรับปรุง  

2 4 2 2  

โครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศ ในการ
บริหารและตัดสินใจ 

จำนวนระบบสารสนเทศท่ีได้พัฒนา - 2 2 2 หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อำนวยการกองฯ/             
นายศรศักดิ์ อรุะ               

นายเอกฤทธ์ิ ปทุมพร 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เช่น อบรมการใช้ 
digital platform ในหน่วยงาน 

ความพึงพอใจของผู้บริหาร/บุคลากรในการสืบค้น
ระบบข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ) 

  85 85 งานวิชาการ/
งานบริหาร
ทั่วไป/  งาน
ยุทธศาสตร ์

ผู้อำนวยการกองฯ/ 
นางอรวรรณ ดีสรุกล          
น.ส.จิราพร  บุญจวง                
นายศรศักดิ์  อรุะ 

โครงการพัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษ 
ในกระบวนการทำงานทางธรุการการเรียนการสอน 

ร้อยละของกระบวนการทำงานที่ใช้ Digital platform   85 90 

(OKRs-25)  จำนวนงานสะสมที่ได้รับพัฒนาใหม่หรือ 
ปรับปรุง (Digital Workflow) 

2 3 3 4 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน และเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจเช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต การรับเข้า
นักศึกษาและบุคลากร 

ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ระบบ LMS เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน และใช้ระบบสอบหรือวัดผล
แบบออนไลน์ 

  90.00 100.00 หนว่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อำนวยการกองฯ/ 
เอกฤทธิ ์ปทุมพร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคณะให้เป็นที่น่าอยู่และน่าทำงาน (Great Place to Live and 
Best Place to Work) ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด  8 โครงการ 

กลยุทธ์ 6.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace)   ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม 

กลยุทธ์ 6.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ 6.3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ 6.4  พัฒนาคณะฯให้ประชาคมอยู่ดีมีความสุข (Well-Being faculty) 
กลยุทธ์ 6.5 การจัดการอาคารสถานที ่
กลยุทธ์ 6.6 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคต

มาใช้ (Smart security) 
 

ตารางท่ี 2.12 กลยุทธ์ /เป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน 
(Good Workplace)   ของบุคลากรทุกกลุ่ม 

สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยพร้อมสำหรับการ
ทำงาน (Good Workplace)   ของบุคลากรทุก
กลุ่ม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ 

การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 

สร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาคณะฯให้ประชาคมอยู่ดีมีความสุข (Well-Being 
faculty) 
 

พัฒนาคณะฯให้ประชาคมอยู่ดีมีความสุข (Well-
Being faculty) 

การจัดการอาคารสถานที ่ จัดการอาคารสถานที่ให้ เหมาะสม  น่าทำงาน
สะอาด  เป็นระเบียบ ปลอดภัย 

จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนำ
ระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security) 
 

จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ 
โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart 
security) 
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ตารางท่ี 2.13 แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  ค่าเป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย (Taget)  Deploy ผู้กำกบั/ 

 (Key Result) 2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ให้น่าอยู ่ (7.3-12 -7.3-13) ร้อยละความพึงพอใจ
ของ นักศึกษาและ บุคลากร (ด้านความ
ปลอดภัย ในสถานท่ีทำงาน) 

95.11 96.28 95.00 95.00 หน่วยอาคารและ
ยานพาหนะ 

รองฯฝ่ายบริหาร/ 
นายเทพภมร คำสอง 

และคณะ 
 (OKR 56) จำน วน อาคารที่ ได้ รั บ ก าร 

ปรับปรุ ง ซ่ อมแซม หรือรื้ อถอนและ 
ปรับปรุงพื้นที ่

2 4 2 2 

(7.2-1-72.-2) ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุ ค ล าก รแ ล ะ  นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก า ร จั ด 
สภาพแวดล้อม (ภาพรวม) 

4.53 3.98 3.50 3.50 

โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยโดยการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ เช่น การใช้กล้องวงจรปิด และใช้
โปรแกรมติดตามตัวผู้กระทาผิดให้ครบทุกพ้ืนที่เสี่ยงและ
การติดตั้งระบบบันทึกการเข้าออก 

ร้อยละของอุบัติการณ์กรณีของการถูก
โจรกรรมลดลง 

- - 0 0 หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อำนวยการกอง/ 
นายกฤษกร  ดีสุรกลุ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการทีสู่งขึน้ 

1 2 3 3 งานบริหารทัว่ไป ผู้อำนวยการกอง/ 
นางเพลินจติ ทุมมานอก 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร (ด้าน
สวสัดิการ ค่าตอบแทน) 

- - 85 85 ผู้อำนวยการกอง/ 
น.ส.จิราพร  บุญจวง         

และคณะ (7.3-22) จำนวนบุคลากรที่ ได้ รับเชิดชู
เกียรตทิั้งภายในและภายนอกคณะ 

- 40 45 50 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย (Taget) Tier& Deloy ผู้กำกับ/ 

 (Key Result) 2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนรู้ และเรียนรู้  
ระหว่างคณะหรือสถาบันอื่นๆ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละของความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ 

  50 75 หน่วยแผนและพัฒนา
คุณภาพ 

ผช.ฝ่ายบริหารฯ/               
น.ส.ชัญญา  แสงสุรยิา 

โครงการส่งเสริมค่านิยมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (7.3-20-7.3-21) ร้อยละความผูกพันของ 
บุคลากร 

87.20 80.60 82 90  
หน่วยทรัพยากรบุคคล 

ผู้อำนวยการกอง/ 
น.ส.ปราณี  อิ่มนาง        
นางประธูป  นาสมสร้อย 

โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (ประชุมประจำเดือนของ
บุคลากรสายสนับสนุน, ผู้บริหารพบปะบุคลากร) 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้า
กิจกรรม 

 85 85 งานบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกอง/ 
น.ส.ขวัญหทัย  สินเธาว ์

โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่  85 85 งานบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกอง/ 
น.ส.จิราพร บุญจวง         

และคณะ 
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ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่  7 การนำคณ ะสู่ ความ เป็ นนานาชาติ  (Internationalization) 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด 7 โครงการ 

กลยุทธ์ 7.1 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ global learners, global alumni, and 
global staff 

กลยุทธ์ 7.2  สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพระดับโลกและระบบ นิเวศน์ รวมทั้งความ
ร่วมมือกับคู่ความร่วมมือระดับโลก (Global Quality Network & Ecosystem) 

กลยุทธ์  7.3 สร้างความเป็นนานาชาติทั้ งด้านบุคลากร นัก ศึกษา และสภาพแวดล้อม 
International environment) 
 
ตารางท่ี 2.14 กลยุทธ์ /เป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
สนั บสนุ นและส่ งเสริมการมี ส่ วน ร่ วมของ global 
learners, global alumni, and global staff 

สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ global 
learners, global alumni, and global staff 

สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพระดับโลกและ
ระบบ นิเวศน์ รวมทั้งความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือ
ระดับโลก (Global Quality Network & Ecosystem) 
 

เสรมิเครือข่ายคุณภาพระดับโลกและระบบ 
นิเวศน์ รวมทั้งความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือ
ระดับโลก (Global Quality Network & 
Ecosystem) 

สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และ
สภาพแวดล้อม International environment) 

สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร 
นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International 
invironment) 
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ตารางท่ี 2.15 แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  ค่าเป้าหมาย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย (Taget)  Deloy ผู้กำกับ/ 

 (Key Result) 2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรในประเทศ
อาเซียน และประเทศในกลุ่ม GMS 

(7.5-16) ร้อยละของ จำนวนนักศึกษา 
ต่ า งช าติ แบ บ  Degree (Full-time) ทั้ ง
ระดับ ป.ตรี และระดับ บัณฑิตศึกษาที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

2.91 2.84 3.00 3.00 หน่วยวิเทศ
สัมพันธ์ 

ผอ.กองบริหารงาน 
/ 

น.ส.ผสุดี ไกยวงษ ์โครงการประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์สู่
นานาชาติโครงการประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์สู่นานาชาติ 

    

โครงการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมื อกับสถาบั น
ต่างประเทศ 

(7.1-37) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่
ดำเนินการตาม MOU ร่วมกับภูมิภาค
อาเซียน 

1 4 4 4 ฝ่ายวิจัย/หน่วยวิ
เทศัมพันธ ์

รองฯฝ่ายวิจยัฯ / 
น.ส.ผสุดี ไกยวงษ ์

โครงการสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมวิชาการนานาชาติ (GMS) 

    

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับ
บุคลากรและนักศึกษา จากสถาบันต่างประเทศ  (USAC) 

(7.1-40-43) ร้อยละของจำนวนนักศึกษา
แบบnon-degree ทั้ ง  Outbound และ 
Inboundระดับ.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เพ่ิมขึ้นจากปทีี่ผ่านมา 

2.91 0 5 5 หน่วยวิเทศ
สัมพันธ์ 

ผอ.กองบริหารงาน 
/ 

น.ส.ผสุดี ไกยวงษ ์โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ด้านภาษาสู่ความ
เป็นอาเซียน 

    

โค รงก ารแลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้ กั บ ผู้ เ ช่ี ย วชาญ ชาว
ต่างประเทศ (International Visiting Professor) 
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ประเด็นยุท ธศาสตร์ที่  8 การบริห ารโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด 2 กิจกรรม    

กลยุทธ์ 9.1 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งคณะฯ (Good 
Governance for all Units) 
 
ตารางท่ี 2.16 กลยุทธ์ /เป้าหมาย ในประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 8 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิด
ทั่วทั้งคณะฯ (Good Governance for all Units) 
 

วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมา  ภิ
บาล ให้ เกิดทั่วทั้ งคณะฯ (Good Governance 
for all Units) 
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ตารางท่ี 2.17 แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  ค่าเป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย (Taget)  Deploy ผู้กำกับ/ 

 (Key Result) 2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

ผู้รับผิดชอบ 

การนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดำเนินการของหน่ วยงานภาครัฐมาใช้ในการ
บริหารงานท่ัวท้ังคณะ เช่น 

(7.4-2) ผลการประเมินคุณลักษณะของทีม
บริหารฯคณะฯ (มีความโปร่งใส พร้อมรับ
การ ตรวจสอบ) (S)  (ระดับ) 

4.21 4.25 4.50 4.50 หน่วยแผนและ
สารสนเทศ/ 

หน่วยทรัพยากรบุคคล 

ผู้อำนวยการกอง/ 
น.ส.ชัญญา  แสงสุรยิา        
น.ส.ปราณี  อิม่นาง 

- การสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลของคณะฯ ตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช. 

(OKR 75) ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ  (ร้อยละ) 

100 100 100 100 

- การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆรวมถึง
ระเบียบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงาน 
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2.8 จุดเน้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2565 
 ปีงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลกระทบ
จากการเกิดโรคติดเชื้อโคโรน่าระบาดใหม่ ปี 2019 หรือ COVID 19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัส โดยนำ
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ซ่ึงได้กาหนดไว้ตาม
ประเด็นยทุธศาสตร์ 10 ยุทธศาตร์  และมีการจัดประชุมสัมมนาของผู้บริหาร โดยมีจุดเน้น ของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมทีจ่ะดาเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

จุดเน้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ (Learning paradigm) และระบบ 

การจัดการศึกษาใหม่ที่เป็นออนไลน์  
 2) ปรับเปลี่ยนรปูแบบการทางานเป็นแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพ่ิมทักษะการทางานออนไลน์ 
ของบุคลากร ทัง้การประชุม การติดต่อสื่อสาร การอนุมัติ รวมถึงการประเมินผลการทางาน 
ของบุคลากรทั้งระบบ (Online Management) 
 3) ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง (Research 
programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ 
 4) ขับเคลื่อนโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีการทางานร่วมกันกลุม่วิจัย 
 5) การช่วยเหลือชุมชน และสังคม ผ่านการนำองค์ความรู้และความเข้มแข็งของคณะฯ ถ่ายทอด
สู่สังคมและชุมชนในยามวิกฤติโรคโควิด 19 เพ่ือสร้างความยั่งยืน แลความผูกพันระหว่างชุมชน (โครงการ 
U2T) 

 

2.9 กรอบงบประมาณรายจ่ายในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้กาหนดกรอบวงเงินเพ่ือใช้จ่ายในแผนปฏิบัติการ งบประมาณรวมทัง้

สิ้น  11,171,000 บาท ประกอบด้วย งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน  4,346,000 บาท (ร้อยละ 
38.91) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 6,825,000 บาท (ร้อยละ 61.09) มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.18  

 

 
ภาพที่ 2.3  งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
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ตารางท่ี 2.18  กรอบงบประมาณรายจ่ายในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                    จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  

กรอบวงเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน
จากภาครัฐ 

เงนิรายได้ รวม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 
 (Education Transformation) 

- 2,449,000 2,449,000 
(21.94%) 

2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย  
(Research Transformation) 

- 250,000 250,000 
(2.24%) 

3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management 
Transformation) 

- 360,000 360,000 
(3.14%) 

4 การปรับเปลี่ยนบริการวชิาการ (Academic 
Service Transformation) 

4,346,000 
(ครุภัณฑ์) 

80,000 4,426,000 
(39.66%) 

5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรสู่ดิจิทัล 
(Management Transformation to digital) 

- 975,000 975,000 
(8.74%) 

6 สร้างคณะให้เป็นทีน่่าอยู่และนา่ทำงาน  
(Best Place to Workand Great Place to Live) 

- 1,060,000 1,060,000 
(9.50%) 

7 การนำคณะสู่ความเปน็นานาชาติ 
(Internationalization) 

- 1,626,000 1,626,000 
(14.57%) 

8 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภบิาล  
(Good Governance) 

- 25,000 25,000 
(0.22%) 

รวม 4,346,000 
(38.91%) 

6,825,000 
(61.09%) 

11,171,000 
(100.00%) 
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ส่วนที่ 3  
การกำกับติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน 

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นแผนที่ใช้เพ่ือผลักดัน 

และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 – 

2566 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

การผลิตผลงานวิจัยที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมสีเขียว มีความห่วงใย ใส่ใจสังคม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะฯ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ/

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์  52  แผนงาน/โครงการ 4 กิจกรรม โดยการ

ถ่ายทอดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากคณะสู่

สาขาวิชา และหน่วยงาน และมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ โดยการ

กำหนดผลลัพธ์ที่สำคัญตามหลักการของ OKR : Objectives and Key Results  และคณะมีการจัทำคำรับรอง

การปฏิบัติงานระหว่างคณบดี กับรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการกำหนดตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่สำคัญตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

คณะฯ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดการกำกับติดตาม การนำแผนไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และชัดเจนนั้น คณะฯ

ได้กำหนดให้มีการจัดทำรายละเอียดของโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณที่ใช้ รวมทั้งผู้ รับผิดชอบไว้

อย่างชัดเจน และจะมีกระบวนการในการติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือรายงาน

ต่อมหาวิทยาลัยทั้งการกำกับติดตามผ่านตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ รวมถึงการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจะแบ่งช่วงระยะเวลาใน

การติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สำหรับการดำเนินงาน

จะมีการนำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ เข้าสู่

ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ  เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูล ความ

คืบหน้าของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับเปลี่ยนแนว

ทางการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่

เปลี่ยนแปลงไป  
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ตารางท่ี 3.1รายละเอียดการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ การติดตาม/ประเมินผล ระยะเวลา หน่วยงานที่ต้อง
รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

วิธีการ 

1 การติดตามการ
ดำเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม 

ทุกครั้งที่มีการ
เบิกจ่าย 

- เจ้าของโครงการ ติดตามผลการดำเนินงานตาม
แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
 

2 การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ทุกเดือน - หน่วยงานคลังและ  
  พัสดุ 

ติดตามการขออนุมัติเงิน
ประจำงวด และการใช้จ่าย/
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 

  ทุกไตรมาส - หน่วยแผนและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ/รายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

3 การติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
-  ผลงานตามตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
-  ผลงานตามโครงการ/

กิจกรรม 
-  ปัญหา/อุปสรรค/การ

แก้ไขปัญหา 
 

ทุกไตรมาส - เจ้าของโครงการ 
- หน่วยแผนและ

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ติดตามผลการดำเนินงานตาม
แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาตร์ 

คณบดี 

ภาพที่ 3.1  กระบวนการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

•  รายงานผลการใช้    
               จ่ายงบประมาณ 

• รายงานผลตามแผนปฏบิัติการ 

• รายงานตามมาตรการองค์การที่ดี 

• รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง          ง 

 

 

 

•  รายงานประจำปี 

• สถิติ/สารสนเทศ 

                             

                           

        หมายเหต ุ: ความหมายสญัลักษณ์ 

          = เร่ิมต้น/สิ้นสุด          = กระบวนการ          = แสดงผลข้อมูล          = ตัดสินใจ          = จุดเชื่อมต่อ            = ทิศทางการทำงาน 

หน่วยแผนและประกันคุณภาพ 

สรุปผล/วิเคราะห์/ประเมินผล และจัดทำรายงาน 

รายงานผล 
การใช้จ่ายงบประมาณ  

รายงานผล 
การดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ 

     สาขาวิชา / งาน / หน่วย 

           (รับผิดชอบผลผลิต ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะ) 
ของมหาวิทยาลัย) 

 
รายงานผล 

ตามข้อตกลง 
การปฏิบัติงาน 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 

 

เสาหลัก/ 
ยุทธศาสตร์ มข. 

กลยุทธ์ มข. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2563 - 2566 

เสาหลักที ่1. ด้าน People ดำเนินการใหป้ระชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที ่1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที ่1: ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 
 
  กลยุทธ์ที ่1.1  พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm) 
  กลยุทธ์ที ่1.2  การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 

กลยุทธ์ที ่1.3 การพัฒนาหลักสตูรใหม่ (New Curriculum) เพื่อสรา้งอาชีพใหม่ตามความ
ต้องการของสังคมการพฒันาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพื่อสร้างอาชีพใหม่ตาม
ความต้องการของสังคม 
กลยุทธ์ที ่1.4  พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษท่ี 21 (21st 
Century skills) 

 กลยุทธ์ที ่1 : พัฒนาหลักสูตรเดมิสู่กระบวนทัศน์ใหม ่ส่งเสริมการเรยีนรู้แบบใหม่ 
(Flipped classroom) เน้นการเรยีนรู้จากการปฏิบัตจิริง (Experiential 

learning) 

กลยุทธ์ที ่2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสงัคมและมีหลักสูตร 
สำหรับประชาชนทุกอายุ 
กลยุทธ์ที ่3 : พัฒนานกัศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต 

กลยุทธ์ที ่4 : พัฒนานกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และ 
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 2: ปรับเปลี่ยนการททำงานวิจัย 
กลยุทธ์ที ่2.1 สนบัสนุนให้เกดิโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีม และทำงาน
ต่อเนื่อง (Reseach programs / clusters)  

กลยุทธ์ที ่2.2 สร้างระบบนเิวศของการวิจัย (Research Ecosyste)  

  กลยุทธ์ที ่2.3 สร้างระบบนิเวศสำหรับการสร้างนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 
  กลยุทธ์ที่ 2.4 เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุน (startup/ venture 
capital) 
  

 กลยุทธ์ที ่1 : ลงทุนสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยใหม่ (Invest New 
Research Infrastructure Platform) 
กลยุทธ์ที ่2 : สง่เสริมให้เกดิโครงการวิจัยขนาดใหญ่ทีท่ างานวิจยัเปน็ทีมและ 
ท างานตอ่เนื่อง (Research programs)เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ทีม่ ี

ผลกระทบ (Impact) สูงได ้

กลยุทธ์ที ่3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลติภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิง 
พาณิชย ์(Innovation and Commercialized Research) 

กลยุทธ์ที ่4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม 
(Partnership in Business Solutions) 
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เสาหลัก/ 
ยุทธศาสตร์ มข. 

กลยุทธ์ มข. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2563-2566 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ปรบัเปลี่ยนการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคล (Human Resource 

Management Transformation) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3:  ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Management Transformation) 
 กลยุทธ์ที ่1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอือ้ต่อการสร้างผลงาน   กลยุทธ์ที ่3.1 วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน 

  กลยุทธ์ที ่3.2 ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร 
  

กลยุทธ์ที ่2 : ยกระดบัขีดความสามารถในการท างานของบุคลากร 

กลยุทธ์ที ่3 : สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible 
Employment system) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที ่4 : การปรับเปลี่ยนบริการวิชาการ (Academic Service 
Transformation) 

 กลยุทธ์ที ่1 : สง่เสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม    กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้าน เศรษฐกิจและ
สังคม เช่น U2T 
  กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 
 

กลยุทธ์ที ่2 : สง่เสริมโครงการบรกิารวิชาการใหม่เพือ่ให้มหาวทิยาลัยเป็นแหล่ง 
เรียนรู้และภูมิปญัญาของสังคม (Center of Social Wisdom) 
กลยุทธ์ที ่3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณคา่ร่วมกัน (Creating 
shared value : CSV) 

เสาหลกัที ่2. ด้าน Ecological : ดำเนนิการให้ระบบนเิวศของมหาวิทยาลยั  

ยุทธศาสตร์ที ่5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจ ัดการองค์กร ยุทธศาสตร์ที ่5: ปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการองค์กรสู่ดจิิทัล (Management 
Transformation to digital) 

 กลยุทธ์ที ่1 : ทบทวนระเบียบทีเ่ปน็อุปสรรคต่อการท างานเพือ่การขับเคล่ือนกล 
ยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที ่5.1 บริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่  5.2 การขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฎระเบียบที่ล้าสมัย 
(Strategic lead, Regulation follow) 
   

กลยุทธ์ที ่2 : กระจายอ านาจบริหารจัดการ (Centralized policy, 
Decentralized operation) 

 กลยุทธ์ที ่3 : สง่เสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และ 
โอกาส (Opportunity) ในการสรา้งหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business unit) 
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เสาหลัก/ 
ยุทธศาสตร์ มข. 

กลยุทธ์ มข. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2563-2566 

ยุทธศาสตร์ที ่6 สร้างมหาวทิยาลยัขอนแกน่ให้เปน็ทีน่่าท างาน ยุทธศาสตร์ที่ 6:  สร้างคณะให้เป็นที่น่าอยู่และน่าทำงาน (Best Place to Work  and 
Great Place to Live) 

 กลยุทธ์ที ่1 : การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมส าหรับการท างาน (Good 
Workplace) ของบุคลากรทุกกลุม่ 

  กลยุทธ์ที่ 6.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace)   
ของบุคลากรทุกกลุ่ม 
  กลยุทธ์ที ่6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
  กลยุทธ์ที ่6.3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
  กลยุทธท์ี ่6.4 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่ง
อนาคตมาใช้ (Smart security) 
กลยุทธ์ที ่ 6.5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่ง
อนาคตมาใช้ (Smart security) 

กลยุทธ์ที ่2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที ่3 : การสร้างความผูกพันกบับุคลากรอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที ่4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที ่7 สรา้งมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู ่

 กลยุทธ์ที ่1 : สร้างมหาวิทยาลัยสเีขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus 
initiative) 

กลยุทธ์ที ่2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และส่ิงมีชวิีต ร่วมกับการ 
ฟื้นฟูสภาพปุา และพื้นท่ีเสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) 
กลยุทธ์ที ่3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกดิขึ้นในมหาวทิยาลัย (Aesthetic zone) 

กลยุทธ์ที ่4 : การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเสื่อมโทรม (Residential 
renovation) 

กลยุทธ์ที ่5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีประสิทธิภาพ โดยน าระบบ 
เทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security) 

กลยุทธ์ที ่6 : จัดระบบจราจรใหมใ่ห้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการ 
สัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพือ่เข้าถงึพืน้ทีก่ารศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 
กลยุทธ์ที ่7 : เน้นนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที ่8 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค 
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เสาหลัก/ 
ยุทธศาสตร์ มข. 

กลยุทธ์ มข. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2563-2566 

ยุทธศาสตร์ที ่8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที ่5: ปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการองค์กรสู่ดจิิทัล (Management 
Transformation to digital) 

 กลยุทธ์ที ่1 : การพฒันาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    กลยุทธ์ที่  5.3 นำระบบสารสนเทศมาใช้ให้ครอบคลุม (Digital and Automation 
process management) 
   กลยุทธ์ที ่5.4 การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

กลยุทธ์ที ่2 : การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรมทางดจิิทัล 
กลยุทธ์ที ่3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพือ่สร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล 

กลยุทธ์ที ่4 : การพฒันาระบบการท างานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที ่7: การนำคณะสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
 กลยุทธ์ที ่1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในตา่งประเทศเพื่อ 

ยกระดับด้านกล การศึกษา วิจัย และบริการ (International networking) 

  กลยุทธ์ที่  7.1 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ global learners, global 
alumni, and global staff 
  กลยทุธท์ี ่7.2  สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพระดับโลกและระบบ นิเวศน์ รวมทั้ง
ความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือระดับโลก (Global Quality Network & Ecosystem) 
  กลยุทธ์ที่ 7.3 สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม 
International environment) 
 

กลยุทธ์ที ่2 : การดำเนินการเพือ่การจัดอนัดับ World University Ranking ที ่
สูงขึ้น 
กลยุทธ์ที ่3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนารว่มกับประเทศในภมูิภาคอาเซยีน 
ทั้งด้านการเรยีนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้าง 

นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที ่4 : สร้างความเป็นนานาชาติทัง้ด้านบุคลากร นักศึกษา และ 
สภาพแวดล้อม (International environment) 

เสาหลกัที ่3. ด้าน Spiritual : ดำเนินการปลกูฝังจิตวญิญาณความเปน็มหาวิทยาลัยขอนแกน่  

ยุทธศาสตร์ที ่10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที ่8:  การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 กลยุทธ์ที ่1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทัว่ทัง้ 

มหาวิทยาลยั (Good Governance for all Units) 

 กลยุทธ์ที ่8.1 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภบิาล ให้เกิดทั่วทั้งคณะฯ (Good 
Governance for all Units) 

ยุทธศาสตรท์ี ่11 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒน (Collaboration/Coordination 
Projects) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6:  สร้างคณะให้เป็นที่น่าอยู่และน่าทำงาน (Best Place to Work  and 
Great Place to Live) 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกนัระหว่างคณะในกลุม่วิทยาศาสตรส์ุขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันในลุ่มน้าโขง    

กลยุทธ์ที ่6.3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565   
 

 

 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm) 

1 โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะด้านการจดัการเรียน
การสอนตามกระบวนทัศน์ใหม ่

จำนวนหลักสตูรที่มีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ตาม
กระบวนทัศน์ใหม ่

80,000 พ.ย. - 
ธ.ค. 64 

รองฯ การศึกษา  
ผชฯ บริหารฯ 

นางอรวรรณ ดีสรุกุล 

ส.1 ย.1 
 

1.1/ 
1.4 

จำนวน  Production 
House 

  ร้อยละของผูเ้ข้าศึกษาท่ี
เพิ่มขึ้นในรายวิชาและชุด
วิชาทีส่ามารถเก็บหน่วยกิต
ในคลังหน่วยกิตได้ (Credit 
bank) 

      

2 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการจดัทำหลักสตูรและการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

ร้อยละอาจารย์ทีเ่ข้าร่วม 
โครงการพัฒนาอาจารย์ใน
การจัดทำหลักสตูรและการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต 

50,000 ม.ค. - 
ก.พ 65 

รองฯ การศึกษา  
ผชฯ บริหารฯ 

นางอรวรรณ ดีสรุกุล 

ส.1 ย.1 
 

1.1/ 1.2/ 1.3 
/1.4 
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กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธ์ 1.2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 

3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เช่น โครงการ
สร้างรายวิชาและชุดวิชาที่เป็น Credit bank  

จำนวนหลักสตูรการศึกษา
ตลอดชีวิต 

50,000 ก.พ. - 
มิ.ย. 65 

รองฯ การศึกษา  
ผศ.รัฐพล ไกรกลาง 

อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ ์
นางอรวรรณ ดีสรุกุล 

ส.1 ย.1 
 

1.1/1.4 

จำนวนรายวิชาที่เป็น 
Credit bank 

   

  ร้อยละของผูเ้ข้าศึกษาท่ี
เพิ่มขึ้นในรายวิชาและชุด
วิชาที่สามารถเก็บหน่วยกิต
ในคลังหน่วยกิตได้ (Credit 
bank) 

      

3 โครงการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาตลอดชีวิตทีส่ามารถเก็บ
หน่วยกิตมารับปรญิญาในภายหลงั 

จำนวนหลักสตูรการศึกษา
ตลอดชีวิต 

50,000 ก.พ. - 
มิ.ย. 65 

รองฯ การศึกษา  
ผศ.รัฐพล ไกรกลาง 

อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ ์
นางอรวรรณ ดีสรุกุล 

ส.1 ย.1 
 

1.1/1.4 

จำนวนผู้ใช้บริการใน
โครงการจดัตั้งระบบคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) 
(คน) 

   

  ร้อยละของผูเ้ข้าศึกษาท่ี
เพิ่มขึ้นในรายวิชาและชุด
วิชาที่สามารถเก็บหน่วยกิต
ในคลังหน่วยกิตได้ (Credit 
bank) 

      



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์    66 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

4 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานใน
องค์กรข้ามชาติระหว่างประเทศ 

ร้อยละนักศึกษาช้ันปี
สดุท้ายทีเ่ตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึก
ปฏิบัตงิานในองค์กรข้าม
ชาติระหว่างประเทศ 

60,000 ต.ค. 64 - 
ธ.ค.64 

รองฯ การศึกษา 
รศ.พรพรรณ สกุลค ู
อ.วรวรรณ ภูชาดา 

นางธิรดา บุญทองแพง 
น.ส.โสภิตา คลังพระศร ี

ส.1 ย.1 
 

1.3 

5 โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตร/อบรม/เชิงรุก 
  - ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
  - ตลาดนัดหลักสตูร 

ร้อยละของผูเ้ข้าศึกษาต่อท่ี
เพิ่มขึ้น 

80,000 พ.ย. 64 - 
มี.ค. 65 

รองฯ การศึกษา 
ประธานหลักสตูรฯ 

นางอรวรรณ ดีสรุกุล 
 นางธิรดา บุญทองแพง 

นางศุภานันท์ พรมขอนยาง 

ส.1 ย.1 
 

1.2 

6 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูร้ะดับรายวิชาและ
หลักสตูร 

ร้อยละของรายวิชาที่ได้
ทวนสอบผลสัมฤทธิก์าร
เรียนรู ้

10,000 เม.ย. 65- 
พ.ค. 65 

รองฯ การศึกษา 
รศ.ประจักร  บัวผัน 

นางธิรดา บุญทองแพง 
นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ 

ส.1 ย.1 1.1/ 1.2/ 1.3 
/1.4 

7 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อใหไ้ด้ใบประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้
ใบประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

10,000 พ.ย. 64 - 
ธ.ค. 64 

รองฯ การศึกษา 
 อ.ปกกมล เหลา่รักษาวงษ ์
 อ.กิตติพงษ์ สอนล้อม    
 นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ 

ส.1 ย.1 1.1 

8 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาหลักสตูรเพื่อการ
รับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
อาจารย์ในการพัฒนา
หลักสตูรเพื่อการรับรอง
มาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN 

40,000 ม.ค. - 
มี.ค 65 

รองฯ การศึกษา 
ผช.บริหารฯ 

อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ ์
นางชัญญา แสงสรุิยา 
นางอรวรรณ ดีสรุกุล 

ส.1  1,1 
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กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

QA นางอรุณรตัน์ ศิลารัตน ์

9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศ 

30,000 มิ.ย - 
ก.ค. 65 

รองฯ การศึกษา 
นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ 

ส.1 ย.1 1.6 

กลยุทธ์ที ่1.3 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพ่ือสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของสังคมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพ่ือสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการ
ของสังคม 

10 โครงการพัฒนาหลักสตูรใหมต่ามต้องการของประเทศ 
Ph.D. (Health data Science)  

จำนวนหลักสตูรใหม่ตาม 
ความต้องการของ สังคม 
(สะสม) 

50,000 พ.ย. 64 - 
ก.ค.65 

รองฯ การศึกษา 
รศ.บัณฑิต ถิน่คำรพ 
ผศ.กวิน  ถิ่นคำรพ 

นางอรวรรณ ดีสรุกุล 
นางอรุณรตัน์ ศิลารัตน ์

นางศุภานันท์ พรมขอนยาง 

ส.1 ย.1 1.3 

กลยุทธ์ที ่1.4  พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษท่ี 21 (21st Century skills) 
11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มทีักษะที่จาเป็นใน

ศตวรรษที ่21 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะ
ทีจ่าเป็นในศตวรรษที2่1 

1,989,000 พ.ย. 64-
ก.ย. 65 

ผช.ฝ่ายพัฒนาฯ 
นางพรพิมล  คะโยธา 

ส.1 ย.1 1.6 
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                ยุทธศาสตร์ที่ 2: ปรับเปลี่ยนการททำงานวิจัย 
 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธ์ที ่2.1 สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีม และทำงานต่อเนื่อง (Reseach programs / clusters) 

12 โครงการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อตอบโจทย์ที่มีผลกระทบ
สงู 

จำนวน โครงการวิจยัใน
รูปแบบ แผนบูรณาการ
วิจัย Research Program 
/ Clusters (สะสม) 

50,000 พ.ค. 65 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ    
ผช.บริหารฯ 

อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ ์
 

ส.1 ย.2 
 

2.2 
 

 จำนวนงบประมาณด้าน
การวิจัย (ล้านบาท) 

 จำนวน โครงการความ 
ร่วมมือ ด้านการวิจัยกับ  
หน่วยงานภายนอก 

กลยุทธ์ที ่2.2 สร้างระบบนิเวศของการวิจัย (Research Ecosyste)  

13 โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย จำนวนบทความวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ ในวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูล  Scopus/ISI 
web of science ที่อยู่ใน 
Q1 / Q2 

30,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ     
อ.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล 

ส.1 ย.2 
 

2.2 

14 โครงการสนับสนุนคา่ตีพิมพส์ำหรบัอาจารย์ที่ปรึกษา 
(Paper ที่ 2 ของนักศึกษา) 

 30,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ     
นางกรุณา โสฬสจินดา 

ส.1 ย.2 
 

2.2 
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กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

15 โครงการอบรมการเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาต ิ

จำนวนบทความวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ ในวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูล  Scopus/ISI 
web of science 

30,000 มิ.ย. 65  รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ     
อ.กิตติพงษ ์สอนล้อม 

ส.1 ย.2 
 

2.2 

16 โครงการอบรมจรยิธรรมการวิจยั ร้อยละอาจารย์ทีผ่่านการ
อบรมจรยิธรรมการวิจยั 

30,000 มี.ค. 65  รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ   
นางกรุณา โสฬสจินดา 

ส.1 ย.2 
 

2.2 

17 โครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยคณะสาธารณสุข
ศาสตร์เพื่อเข้าสู่ฐาน TCI1 

ระดับการประเมินวารสาร 
TCI1 

 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ  
นางเพลินจิต ทุมมานอก 

ส.1 ย.2 
 

2.2 

18 โครงการปรับปรุงฐานข้อมลูนักวิจยัและผลงานตีพมิพ์ของ
คณาจารย์คณะ 

ความครบถ้วน ถูกต้องของ
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของ
คณาจารย์คณะ 

20,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ  
ผศ.สรุชัย พิมหา 

ส.1 ย.2 
 

2.3 

19 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย จำนวนโครงการวิจยัที่
ได้รับจัดสรรทุน 

1,060,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ   
นางกรุณา โสฬสจินดา 

ส.1 ย.2 
 

2.4 

20 โครงอบรมเพื่อสร้างสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวนทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีการ licensing 
โดยผู้ประกอบการ 
(โครงการที่ active) 

30,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ     
อ.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล 

ส.1 ย.2 
 

2.5 

21 โครงการอบรมการทำวิจยัเชิงพาณิชย์ (การตลาด)   จำนวนผู้ประกอบการที่
ลงทุนหรือร่วมลงทุน 

30,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ     
อ.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล 

ส.1 ย.2 
 

2.5 

    รายได้ที่เกดิการลงทุนหรือ       
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กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

ร่วมลงทุนจากองค์กร
ภายนอกหรือบริษัทท่ีเกิด
จากองค์ความรู้เทคโนโลยี   
และนวัตกรรม (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

                ยุทธศาสตร์ที่ 3: ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 
 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธ์ที ่3.1  วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน 

22 โครงการเตรยีมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ทีด่ำรง
ตำแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

10,000 มี.ค.- มิ.ย. 
65 

รองฯคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
รศ.พรพรรณ  สกลุค ู

ส.1 ย.3 3.1 

23 โครงการพัฒนาการสรรหาผู้มีศักยภาพพิเศษ (Talent 
Management) 

  ร้อยละของบุคลากรทีม่ี
ตำแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

50,000 มี.ค.- มิ.ย. 
65 

ผอ.กองบริหารงานฯ 
นางสาวจิราพร  บญุจวง 

ส.1 ย.3 3.1 

กลยุทธ์ที ่3.2  ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร 

24 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการ
ทำงานในอนาคต 

(1) ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
(2) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
(3) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

   ร้อยละของบุคลากรที่มีการ
พัฒนา 
  ร้อยละของบุคลากรที่สอบ
ผ่านทักษะด้านดิจิทัล   

 
 

10,000 
20,000 
20,000 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

ผอ.กองบริหารงานฯ 
 

น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว ์
น.ส.สุจติรา พลเชียงสา 

นายศรศักดิ์ อรุะ 

ส.1 ย.3 .23  
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กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

25 โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพของบุคลากร 

ร้อยละของรายจ่ายด้าน
บุคลากรต่องบรายจ่าย
ทั้งหมด   

50,000 ธ.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ผอ.กองบริหารงานฯ ส.1 ย.3 3.2 

  ผลิตภาพของบุคลากร (เงิน
รายได้/บุคลากร) 

      

26 โครงการพัฒนาบคุลากรจัดการเรยีนรู้และเรยีนรู้ระหว่าง
คณะหรือสถาบันอื่นๆ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

ระดับของความสำเร็จของ
การจัดการเรยีนรู ้

150,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

ผช.ฝ่ายบริหารฯ             
น.ส.ชัญญา  แสงสุรยิา 

ส.1 ย.3 3.2 

 
 

                ยุทธศาสตร์ที่ 4: การปรับเปลี่ยนบริการวิชาการ 
 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธ์ที ่4.1  สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้าน เศรษฐกิจและสังคม เช่น U2T 

27 โครงการบริการวิชาการ U2T   จำนวนงบประมาณด้าน
บริการวิชาการ 

4,000,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ     
อ.กิตติพงษ ์สอนล้อม 

ส.1 ย.4 4.1 

82  โครงการประเมินความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานบริการวิชาการ 

  ระดับความต้องการ และ
ความพึงพอใจของลูกค้า และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานบริการ
วิชาการ 

10,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ   
นางกรุณา โสฬสจินดา 

ส.1 ย.4 4.1 
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กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

92   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุน และการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการ (รวมห้องปฏิบัติการ) 

  จำนวนโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับการ
ประชาสมัพันธ์ 

30,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ   
นางกรุณา โสฬสจินดา 

ส.1 ย.4 4.1 

กลยุทธ์ที ่4.2  สร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDG) 

30   โครงการเสวนาวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

  จำนวนโครงการพัฒนาชุมชน
และสังคมเพื่อความยั่งยืน  
(SDG) 

40,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ    
ผศ.ฤทธิรงค์ จังโกฎ ิ
รศ.พรพรรณ สกุลค ู

ส.1 ย.4 4.2 

 
 

                ยุทธศาสตร์ที่ 5: ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ( Management Transformation to Digital) 
 
 
 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธ์ที ่5.1  บริหารจัดการคณะเพ่ือความเป็นเลิศ 

31 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และปรับปรุงกระบวนการตามผล
การประเมิน (รวมการตรวจประเมนิหลักสตูร) 

  คณะฯ ผา่นการประเมินตาม
เกณฑ์ EdPex 300 

200,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
น.ส.ชัญญา  แสงสุรยิา 

ส 2 ย.5 5.1 

   จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินในระดับด ี

32 โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน (การทบทวน
แผนการดำเนินงาน) 

 ร้อยละของบุคลากรที่มีงาน
พัฒนาใหม่ 

450,000 มี.ค. – 
เม.ย. 65 

ผอ.กองบริหารงานฯ 
น.ส.วีรินทร์  ขันธะติวงศ ์

ส 2 ย.5 5.2 
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กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

   ร้อยละของแผนงานท่ีมีการ
ทบทวน 

กลยุทธ์ที ่5.2  การขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฎระเบียบที่ล้าสมัย (Strategic lead, Regulation follow) 

1 กิจกรรมทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบให้เอื้อต่อการทา
งานเพื่อให้ส่วนงาน 

  ร้อยละ ของระเบยีบที่ไดร้ับ 
การทบทวน/ ปรับปรุง (สะสม) 

5,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

ผอ.กองบริหารงานคณะ ส 2 ย.5 5.2 

2 กิจกรรมลดกระบวนการทำงานท่ีไม่ใช่สมรรถนะหลัก  ร้อยละ ความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

      

กลยุทธ์ที ่5.3  นำระบบสารสนเทศมาใช้ให้ครอบคลุม (Digital and Automation process management) 

33 โครงการพัฒนาและปรบัเปลีย่นระบบสารสนเทศ ในการ
บริหารและตดัสินใจ 

  จำนวนระบบสารสนเทศท่ีได้
พัฒนา 

200,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

ผู้อำนวยการกองฯ              
นายศรศักดิ์ อุระ               

นายเอกฤทธ์ิ ปทุมพร 

ส 2 ย.8 8.3 

34 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทลั เช่น อบรมการใช้ 
digital platform ในหน่วยงาน 

  ความพึงพอใจของผู้บริหาร/
บุคลากรในการสืบค้นระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

40,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

ผู้อำนวยการกองฯ 
นางอรวรรณ ดีสรุกล          
น.ส.จิราพร  บุญจวง                
นายศรศักดิ์  อุระ 

ส 2 ย.8 8.3 

35 โครงการพฒันาระบบงานแบบไร้กระดาษในกระบวนการ
ทำงานทางธุรการและการเรียนการสอน 

  จำนวนงานสะสมทีไ่ดร้ับ 
พัฒนาใหม่หรือปรับปรุง 
(Digital Workflow) 

30,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

ผู้อำนวยการกองฯ 
 
 

ส 2 ย.8 8.3 

36 โครงการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศพื้นฐาน และเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจ เช่น การเรียนรูต้ลอดชีวิต การรับเข้า
นักศึกษาและบุคลากร ศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 

 จำนวนรายวิชาทีใ่ช้ระบบ 
LMS เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน และใช้ระบบสอบ 
หรือวัดผลแบบออนไลน ์

50,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

ผู้อำนวยการกองฯ 
นายเอกฤทธ์ิ ปทุมพร 

ส 2 ย.8 8.3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างคณะให้เป็นที่น่าอยู่และทำงาน (Best Place to Work and Great Place to Live) 
 
 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธ์ที ่6.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace)   ของบุคลากรทุกกลุม่ 
กลยุทธ ์6.4  พัฒนาคณะฯให้ประชาคมอยู่ดีมีความสขุ (Well-Being faculty 

  กลยุทธ์ 6.5 การจัดการอาคารสถานที ่
37 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ให้น่าอยู ่   ร้อยละความพึงพอใจของ 

นักศึกษาและ บุคลากร (ด้าน
ความปลอดภัย ในสถานท่ี
ทำงาน) 

500,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

ผช.ผู้อำนวยการกอง
บริหารงานคณะ 

นายนิยม  เกิดบ้านเป้า        
นายประมาณ  บุตรภมู ิ

ส 2 ย.6/  
ย.7 

6.1/7.4 

    จำนวนอาคารที่ไดร้ับการ 
ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือรื้อ
ถอนและ ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

      

    ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากรและ นักศึกษาต่อการ
จัดสภาพแวดล้อม (ภาพรวม) 

      

กลยุทธ์ที ่6.2   การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
38 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรยีมความพร้อมตำแหน่งท่ี

สูงขึ้น 
  ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีดำรงตำแหน่งที่
สูงขึน้ 

20,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

นางเพลินจิต ทุมมานอก ส 2 ย.6 6.2 

39 โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติบคุลากร (สายวิขาการ/สาย
สนับสนุน 

  ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากร 

60,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

นางสาวจิราพร  บญุจวง         
และคณะ 

ส 2 ย.6 6.2 

    จำนวนบุคลากรที่ได้รับเชิดชู
เกียรต ิ
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กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธ์ที ่6.3  การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ   

40 โครงการวันสถาปนาคณะ ร้อยละความผูกพันของ 
บุคลากร 

100,000 พ.ย. 64 นางสาวปราณี  อิ่มนาง          
นางประธูป  นาสมสร้อย 

ส 2 ย.6 6.3 

41 โครงการสานสมัพันธ์บุคลากร (ประชุมประจำเดือนของ
บุคลากรสายสนับสนุน, ผู้บริหารพบปะบุคลากร) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

50,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว ์ ส 2 ย.6 6.3 

42 โครงการมุทติาจิตผู้เกษียณอายรุาชการ  150,000 ก.ย. 65 นางประธูป  นาสมสร้อย         
และคณะ 

ส 2 ย.6 6.3 

43 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ สมมาอาวุโส  30,000 เม.ย. 65 นายปิยะ  หร่อยดา            
และคณะ 

ส 2 ย.6 6.3 

44 โครงการสานสมัพันธ์วันปีใหม ่  100,000 ธ.ค.64 นางสาวจิราพร  บญุจวง         
และคณะ 

ส 2 ย.6 6.3 

กลยุทธท์ี ่6.6  จัดระบบรักษาความทีมี่ประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security) 
45 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยโดยการนำ

เทคโนโลยีมาใช้ เช่น การใช้กล้องวงจรปิด และใช้
โปรแกรมติดตามตัวผู้กระทาผดิใหค้รบทุกพ้ืนท่ีเสี่ยงและ
การติดตั้งระบบบันทึกการเข้าออก 

ร้อยละของอุบัติการณ์กรณี
ของการถูกโจรกรรมลดลง 

50,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

นายกฤษกร  ดีสุรกลุ ส 2 ย.7 7.6 
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ยุทธศาสตร์ที ่7: การนำคณะสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
 
 

กลยุทธ/์ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธท์ี ่7.1  สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ global learners, global alumni, and global staff 
46 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรในประเทศ

อาเซียน และประเทศในกลุ่ม GMS 
 ร้อยละของ จำนวนนักศึกษา 
ต่างชาติแบบ Degree (Full-
time) ทั้งระดับ ป.ตรี และ
ระดับ บณัฑิตศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น
จากปทีี่ผ่านมา 

756,000 ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ผู้อำนวยการกองฯ 
น.ส.ผสุดี ไกยวงษ์ 

ส 2 ย.9 9.1 

47 โครงการประชาสมัพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตรส์ู่
นานาชาติ 

50,000 ธ.ค.64- 
ก.ย.65 

น.ส.ผสุดี ไกยวงษ์ ส 2 ย.9 9.1 

กลยุทธ์ที ่7.2 สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพระดับโลกและระบบ นิเวศน์ รวมทั้งความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือระดับโลก  
                 (Global Quality Network & Ecosystem) 

48 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศ 

 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่
ดำเนินการตาม MOU ร่วมกับ
ภูมิภาคอาเซียน 

250,000 ธ.ค.64- 
ก.ย.65 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ    
น.ส.ผสุดี ไกยวงษ ์

ส 2 ย.9 9.2 

49 โครงการสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรเขา้ร่วม
ประชุมวิชาการนานาชาติ (GMS) 

50,000 ธ.ค.64- 
ก.ย.65 

คณบด ี
น.ส.ผสุดี ไกยวงษ์ 

ส 2 ย.9 9.4 

กลยุทธท์ี ่7.3   สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม International environment) 
50 โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับ

บุคลากรและนักศึกษา จากสถาบนัต่างประเทศ  (USAC) 
  ร้อยละของจำนวนนักศึกษา
แบบnon-degree ทัง้ 
Outbound และ Inbound
ระดับ.ตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

100,000 ธ.ค.64- 
ก.ย.65 

คณบด ี
น.ส.ผสุดี ไกยวงษ ์

ส 2 ย.9 9.4 

51 โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษา ด้านภาษาสูค่วาม
เป็นอาเซียน 

20,000 ธ.ค.64- 
ก.ย.65 

ผุสดี ไกยวงษ ์ ส 2 ย.9 9.4 

52 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชีย่วชาญชาว
ต่างประเทศ (International Visiting Professor) 

100,000 ธ.ค.64- 
ก.ย.65 

คณบด ี
น.ส.ผสุดี ไกยวงษ์ 

ส 2 ย.9 9.4 
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ยุทธศาสตร์ที ่8: การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องมข. 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธท์ี ่8.1  วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งคณะฯ (Good Governance for all Units) 
3 - การสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลของคณะฯ ตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช. 
 ระดับการประเมินคณุลักษณะ 
ของทีมบริหารฯ คณะฯ (มี
ความโปร่งใส พร้อมรับการ 
ตรวจสอบ) (S) 

5,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

นางสาวชัญญา  แสงสุริยา       
นางสาวปราณี  อิ่มนาง 

ส 3 ย.10 10.1 

4 -การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆรวมถึง
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA โดยส านักงาน 
ป.ป.ช. (S)  
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จัดท ำโดย 

กองบริหำรงำนคณะสำธำรณสุขศำตร ์


