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ฉบบัไดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุกรรมการประจําคณะสาธารณสขุศาสตร ์
ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วันที ่14 กมุภาพนัธ ์2563 



ก 
 

คํานํา 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 13, 

14, 16 และ 17 ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีจะตองเสนอตอรัฐมนตรี

เพ่ือใหความเห็นชอบ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มาตรา 23(1)ใหสภา

มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกําหนดทิศทาง เปาหมายของมหาวิทยาลัยและวางเปาหมาย รวมท้ังอนุมัติแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37(2) ใหมหาวิทยาลัย

จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน  

คณะสาธารณสุขศาสตร ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ.2563 - 2566 บนพ้ืนฐานจากการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

(SWOT) โดยรวบรวมขอมูลตางๆ ท้ังจากแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2563-2566 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และแนวทางการบริหารคณะ

สาธารณสุขศาสตร นอกจากนี้ยังมีขอมูลอ่ืนๆ รวมท้ังสภาวการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 การ

เปลี่ยนแปลงดานสาธารณสุขและแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของ

ประเทศไทย  

 สาระสําคัญของแผนฯ ฉบับนี้ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 3 สวน คือ สวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 2 แผน

ยุทธศาสตรการบริหาร ป  สวนท่ี 3  การกํากับติดตาม และการรายงานการดําเนินงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ. 2563 - 2566 ฉบับนี้จะ

เปนเครื่องมือ และกลไกในการบริหารโครงการ การสื่อสาร และการถายทอดแนวปฏิบัติงานสูระดับตางๆ เพ่ือ

พัฒนาและขับเคลื่อนคณะฯใหบรรลุวิสัยทัศน เปาหมายตอไป 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

กุมภาพันธ 2563 
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บทสรุปผูบริหาร 

(Executive summary) 
 

แผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ. 2563-2566 คณะสาธารณสุขศาสตร จัดทําข้ึนภายใตหลักท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563-2566 บนพ้ืนฐานจากการวิเคราะห

จุดแข็ง จุดออน ผลการดําเนินงานท่ีผานมาและสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) โดยรวบรวม

ขอมูลตางๆ ท้ังจากแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2563-2566 แผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และแนวทางการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร 

นอกจากนี้ยังมีขอมูลอ่ืนๆ รวมท้ังสภาวการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 การเปลี่ยนแปลงดาน

สาธารณสุขและแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศไทย  

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดเปาหมายเปน “สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้น

นําดานสาธารณสุขศาสตรแหงอาเซียน (ในป ค.ศ.2030)" ภายใตปจจัยผลักดันสูความสําเร็จ 4 เสาหลัก ไดแก  

เสาหลักท่ี 1 : Hi= High performance, Health, Green, & Small and Smart Faculty  

เสาหลักท่ี 2 : R= Remarkable in Research & Innovation 

เสาหลักท่ี 3 : E= Excellence in Education Transformation 

เสาหลักท่ี 4 : S= Social Value & Culture Care 

 ซ่ึงประกอบดวย 11 ประเด็นยุทธศาสตร 22 กลยุทธ และ 61 แผนงาน/โครงการ โดยมุงประเด็น

สําคัญๆ ดังตอไปนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม สงเสริมการเรียนรูแบบใหม (Flipped classroom) เนน 

      การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

โครงการท่ี 1.1.1 ศึกษาดูงานหลักสูตรท่ีจดัการสอนแบบ Module, Online 

โครงการท่ี 1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตร MPH (International Program) และ Dr.PH (International Program) 

โครงการท่ี 1.1.3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา พัฒนาสูความเปนเลิศ และปรับปรุง 

กระบวนการตามผลการประเมิน 

โครงการท่ี 1.1.4 โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร / คณะ ดวยเกณฑ IQA,  

TQR, EdPEx 

กลยุทธท่ี  2 : สรางหลักสูตรใหมตามความตองการของสังคมและมีหลักสูตรสําหรับประชาชนทุกอายุ 

โครงการท่ี 1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถเทียบโอนหนวยกิต จากการเขารวมอบรมระยะสั้น  

(Short course training) 

โครงการท่ี 1.2.2  พัฒนาหลักสูตรท่ีเสริมสราง ศักยภาพกําลังคนดานวชิาชีพการสาธารณสุข 

โครงการท่ี 1.2.3 โครงการสัมมนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สําหรับกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและผูเก่ียวของ 

โครงการท่ี 1.2.4 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชาและหลักสูตร 



ค 
 

โครงการท่ี 1.2.5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในอนาคต 

โครงการท่ี 1.3.1 โครงการสนับสนุนการผลิตตําราคณะฯ 

โครงการท่ี 1.3.2  สนับสนุนใหนักศึกษา และอาจารย  เขารวมประชุมวิชาการ/อบรม เทคนิคการเรียน 

 การสอน 

กลยุทธท่ี 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสามารถสรางผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง 

โครงการท่ี 1.4.1 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการกลางใหไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 

โครงการท่ี 1.4.2 สนับสนุนเขารวมโครงการยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการ ESPEL 

โครงการท่ี 1.4.3 ศึกษาดูงานหองปฏิบัติการท่ีผานโครงการยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการ ESPEL  

ไดมาตรฐานสากล ISO/IEC17025   

โครงการท่ี 1.4.4 โครงการรณรงคผูท่ีสนใจเขาศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงรุก 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปล่ียนการทํางานวิจัย 

กลยุทธท่ี 1 : เพ่ิมจํานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

โครงการท่ี 2.1.1 โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับสถาบันในประเทศและ 

ตางประเทศ 

กลยุทธท่ี 2 : สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีทํางานวิจัยเปนทีมและทํางานตอเนื่อง  

      (Research programs)เพ่ือใหสามารถตอบโจทยใหญท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงได 

โครงการท่ี 2.2.1 โครงการพัฒนาความเขมแข็งกลุมวิจัย และสงเสริมงานวิจัยขนาดใหญท่ีทํางานวิจัย 

เปนทีม และตอเนื่อง (Research programs)   

โครงการท่ี 2.2.2 โครงการพัฒนากลไกการ  สนับสนุนการตีพิมพในวารสาร ระดับนานาชาต ิ

โครงการท่ี 2.2.3 โครงการสัมมนาจัดทําแผนพัฒนางานวิจัยท่ีสอดคลองกับแผน ระดับชาติ และ   

          สถานการณปจจุบัน 

กลยุทธท่ี 3 : ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสรางผลิตภัณฑใหมหรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย (Innovation and  

      Commercialized Research) 

โครงการท่ี 2.3.1 โครงการสงเสริมระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

เพ่ือนําไปใชประโยชน 

โครงการท่ี 2.3.2 โครงการเสวนาวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับปญหาสาธารณสุข 

ตามสถานการณปจจุบัน 

โครงการท่ี 2.3.3 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบรกิารวิชาการ 

เพ่ือสรางนวัตกรรมดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมสูสังคมระยะท่ี 3 

โครงการท่ี 2.3.4 การฝกปฏิบัติงานภาคสนามดานสาธารณสุข แบบบูรณาการรวมระหวางนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 



ง 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธท่ี 1 : สรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือตอการสรางผลงาน 

โครงการท่ี 3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษในระดับการใชงาน 

โครงการท่ี 3.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาท่ี 3 ในระดับการใชงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 2 : สงเสริมโครงการบริการวิชาการใหมเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาของสังคม  

      (Center of Social Wisdom) 

โครงการท่ี 4.2.1 โครงการประเมินความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย 

กับงานบริการวิชาการ 

โครงการท่ี 4.2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการสนับสนุน และการประชาสัมพันธกาใหบริการ 

วิชาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองคกร 

กลยุทธท่ี 1 : ทบทวนระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานเพ่ือการขับเคลื่อนกลยุทธ 

โครงการท่ี 5.1.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) และจัดทําแผนปฏิบัติการ 

โครงการท่ี 5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของคณะสาธารณสุขศาสตร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน 

กลยุทธท่ี 1 : การสรางสภาพแวดลอมท่ีพรอมสําหรับการทํางาน (Good Workplace)  ของบุคลากรทุกกลุม 

โครงการท่ี 6.1.1 โครงการปรับปรุงหลังคารั่วซึมอาคารอรุณ จิรวัฒนกุล 

โครงการท่ี 6.1.2 โครงการปรับปรุงสุขลักษณะอาคารเลื่อน สุริหาร เพ่ือปองกันนกพิราบ 

โครงการท่ี 6.1.3 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศน 

โครงการท่ี 6.1.4 โครงการปรับปรุงอาคารปรีดา แยมเจริญวงศ 
 

กลยุทธท่ี  2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

โครงการท่ี 6.2.1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 

กลยุทธท่ี  3 : การสรางความผูกพันกับบุคลากรอยางเปนระบบ 

โครงการท่ี 6.3.1 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ 

โครงการท่ี 6.3.2 โครงการสานสัมพันธบุคลากร 

โครงการท่ี 6.3.3 โครงการพบปะผูบริหาร 

 



จ 
 

 

กลยุทธท่ี 4 : การจัดการความรูและการเรียนรูขององคกร 

โครงการท่ี 6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรสายสนับสนุนระหวางหนวยงานในและ  

นอกมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและความสําคัญ 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดต้ังตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติ โดยมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชมุครั้งท่ี 3/2514 วันจันทรท่ี 26 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2514 และครั้งท่ี 4 วันจันทร ท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2514 ไดรับหลักการโครงการจัดตั้งศูนยแพทย

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือเสนอขออนุมัติ

คณะรัฐมนตรีบรรจุเขาแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) หลังจากนั้น 

เม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2515 สภาบริหารคณะปฏิวัติ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการปฏิวัติท่ี ลธ.ปว. 

1007/2515 ลงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2515 ไดแตงตั้งกรรมการจัดตั้งศูนยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน อยางเปนทางการ เพ่ือปรับปรุงวิธีและขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขใหเปนไปตามนโยบาย 

และแผนการพัฒนาสาธารณสุขของรัฐ ท่ีกําลังขยายการบริการดานสาธารณสุขใหถึงประชาชนท่ัวประเทศ 

เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีจะไปปฏิบัติงานในระดับท่ีอยูระหวางงานของแพทยกับงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุข

ระดั บ ล างและเพ่ื อ เป น ศูน ย ก าร ศึกษาค น คว าวิ จั ยป ญ ห าสาธารณ สุ ขของป ระชากรภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือและอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช 2520 และมาตรา 9 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พุทธศักราช 2521 

พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้ง  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการจัดต้ัง และมีผลตามกฎหมาย

ตั้งแต วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เปนตนมา  ซ่ึงการวางแผนเปนไปตามแผนของกระบวนการภายใต

การนําองคกรของผูบริหารในแตละวาระสมัย ดังนี้ 

 

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

2. รศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ (พ.ศ. 2525 – 2529)                  

3. ผศ.เฉลิมเดช วุฑฒิกรรมรักษา (พ.ศ. 2529 – 2533)                  

4. ผศ.เลื่อน สุริหาร (พ.ศ. 2533 – 2537)                  

5. รศ.อรุณ จิรวัฒนกุล (พ.ศ. 2537 – 2545)                  

6. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา (พ.ศ. 2545 – 2549)                  

7. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน (พ.ศ. 2549 – 2554)                  

8. ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน (พ.ศ. 2554 – 2562)                  

9. รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงศ (พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน)                  
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1.2  การผลิตบัณฑิต 

 1.2.1 หลักสูตรการศึกษา 

  คณะฯ มีภารกิจ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2562 มีการจัดการศึกษา จํานวน 14 หลักสูตร ดังตารางท่ี 1.1  

 

ตารางท่ี 1.1  การจัดการศึกษา มีจํานวนท้ังสิ้น 14 หลักสูตร 

ระดับหลกัสูตร จํานวน วิธีการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (2 หลักสูตร) 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

แบงเปน 2 แขนง  

1) อนามัยสิ่งแวดลอม  

2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเอกคู อนามัย

สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย* 

2 จัดการเรียนการสอนโดยบรรยายและฝก

ปฏิบัติการ ใชปญหาเปนฐาน(Problems-

based Learning) และวจิัยเปนฐาน

(Research based Learning) ฝกปฏิบัติใน

ชุมชนและสถานประกอบการ นกัศึกษา

สามารถเรียนรูดวยตนเองผานบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส และสนบัสนนุกิจกรรม/

โครงการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษา 

และทุนสําหรับแลกเปลี่ยนในตางประเทศ 

*หลักสูตร 4 ปคร่ึง 

ระดับบัณฑติศึกษา 12 หลักสตูร (หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก =9/3) 

ปริญญาโท  (9 หลักสูตร) 

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  8 สาขาวชิา ไดแก            

1) อนามัยสิ่งแวดลอม  

  2) การบริหารงานสาธารณสุข  

  3) ชีวสถิต ิ

  4) สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ  

  5) โภชนศาสตรเพื่อสุขภาพ  

  6) วิทยาการระบาด 

  7) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

  8) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาต)ิ 

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา 

  1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

9 จัดการเรียนการสอนโดยเนนวิจยัเปนฐาน การ

ฝกทักษะการวิจัยและปฏิบัติการ การสัมมนา

กลุมยอย ฝกปฏิบัติในชุมชนแบบบูรณาการสห

สาขาวชิา Community Based Learning 

การทําวิจัยและเผยแพรในวารสาร/การ

นําเสนอผลงานระดบัชาติ/นานาชาติ นักศึกษา

สามารถเรียนรูดวยตนเองผานบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส มีคลินิกใหคําปรึกษาระเบียบวธิี

วิจัย ทุนการศึกษา ทุนวิจยั ทุนสงเสริมการ

ตีพิมพ/นาํเสนอผลงานและทุนทําวิจัยใน

ตางประเทศ 

ปริญญาเอก (3 หลักสูตร) 

ไดแก  

  1) ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (วิทยาการระบาดและชีวสถิติ)  

  2) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต   

  3) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต (นานาชาติ) 

3 
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1.2.2 จํานวนนักศึกษา 

 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2562 มีท้ังหมด 703 คน แบงเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 446 คน ปริญญาโท 186 คน และปริญญาเอก 71 คน คิดเปนสัดสวนนักศึกษาปริญญาตรี : 

บัณฑิตศึกษาเทากับ 63.44 : 36.56 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1.1  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด คณะสาธารณสุขศาสตร 

 

 จํานวนนักศึกษาตางชาติ ปการศึกษา 2562 มีจํานวน 53 คน แบงเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 30 คน ปริญญาโท จํานวน 15 คน และปริญญาเอก จํานวน  8 คน  

 

 
 

ภาพท่ี 1.2  จํานวนนักศึกษาตางชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร 
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1.3  โครงสรางการบริหารจัดการ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร  ได จัดทํ าโครงสรางการบริหารองคกรใหมตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558  ขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดตั้ง การรวม การ
ยุบเลิก การแบงสวนงาน และหนวยงานกับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 
และขอ 15 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2388/2560)  เรื่อง หลักเกณฑการแบงหนวยงานและ
หนวยงานยอย ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 และไดออกประกาศโครงสรางการบริหารงานของ
คณะสาธารณสุขศาสตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1030/2561) เรื่อง การแบงหนวยงาน
และหนวยงานยอยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ประกาศ ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.3 โครงสรางการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร 

 

หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามภารกิจ

เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร 

หรือการพ่ึงตนเอง 

 

การบริหารวิชาการ      

 

กองบริหารงาน                                 

  ศูนยจัดการขอมูลและ

วิเคราะหทางสถิติ 

งานบริหารท่ัวไป 

ศูนยฝกอบรมวิจัยและ

ประเมินผลกระทบดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม 

           

 

งานวิชาการ 

 ศูนยบริการเทคโนโลยี

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

งานยุทธศาสตร 

   สาขาวิชาวิทยาการระบาด

และชีวสถิติ 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม  

อาชีวอนามัยและและความ

ปลอดภัย 

สาขาวิชาการบริหาร

สาธารณสุข  

การสงเสริมสุขภาพ 

โภชนาการ 

 สังกัดสวนกลาง  

(กองบริหารงานคณะฯ) 
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ภาพท่ี 1.4 โครงสรางงานสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร  

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร กรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฯ กรรมการตางๆ 

1. หนวยจัดการทรัพยากร 

   1.1 สารบรรณ 

   1.2 การเจาหนาท่ี 

   1.3 นโยบายและแผน 

   1.4 ยานพาหนะ 

   1.5 สื่อสารองคกร 

2..หนวยคลังและพัสด ุ

   2.1 พัสดุ 

   2.2 การเงินและบัญชี 

 

สาขาวิชา 

1. หนวยทะเบียนและ

บัณฑิตศึกษา 

2. หนวยสงเสริมพัฒนา

วิชาการและกายภาพ 

3. หนวยพัฒนานักศึกษา

และศิษยเกา 

 

กองบริหารงานคณะฯ 

งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ งานยุทธศาสตร 

1. หนวยบริการวิชาการ

และวิจัย 

1.1 บริการวิชาการ 

1.2 วิจัย 

1.3 หองปฏิบัติการกลาง 

1.4 หองสมุด 

2. หนวยวิเทศสัมพันธ 
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1.4  จํานวนบุคลากร 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร มีบุคลากรท้ังหมด 98 คน แบงเปน

บุคลากรสายวิชาการหรือสายผูสอน จํานวน 58 คน และ บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 40 คน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 1.5 จํานวนบคุลากรท้ังหมด คณะสาธารณสุขศาสตร  

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1.6 จํานวนบุคลากรสายผูสอน คณะสาธารณสุขศาสตร  
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ภาพท่ี 1.7 จํานวนบุคลากรสายผูสอนแบงตามวุฒิการศึกษา  

 

 
 

ภาพท่ี 1.8 จํานวนบุคลากรสายผูสอนแบงตามตําแหนงทางวิชาการ  
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ภาพท่ี 1.9 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1.10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแบงตามวุฒิการศึกษา 
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ภาพท่ี 1.11 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแบงตามตําแหนงทางวิชาการ 

 

1.5  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ.2563 - 2566 

1.5.1 ความเปนมา 

การวิเคราะหสารสนเทศประกอบการจัดทําแผน ภายใตหลักการท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยังไดวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตรในปท่ีผานมา สภาพแวดลอมภายใน และภายนอก เชน ทักษะของ

ประชากรในศตวรรษท่ี 21 ปญหาและความทาทายท่ีเกิดจากระบบการศึกษา เปนตน นอกจากนี้ยังได

วิเคราะห ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)  กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  (ฉบับ ท่ี  12) พ .ศ .2560 – 2564  แผนยุทธศาสตรการบริหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.2563 - 2566  แผนยุทธศาสตรการบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ.

2563-2566  และแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการจากคู มือการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  รวมท้ังขอมูลสารสนเทศจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA-KKU) เกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการเปนเลิศ (EdPEx)  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากการ  ผลการประเมิน

คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนตามเกณฑ (IQA-KKU) การประเมินขอตกลงคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําป  แผนการรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร  และขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการ

พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรจากผูใชบัณฑิต แหลงฝกปฏิบัติงาน ศิษยเกา และสาขาวิชา เปนตน 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ. 2563 - 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร ได

วิเคราะห  สังเคราะห วิเคราะห ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) กรอบแนวคิดประเทศไทย 

4.0 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2560 – 2564 แผนยุทธศาสตรการ

บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.2562-2566 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 

พ.ศ.2552-2567 กรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2563 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   
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 1.5.2  กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ.2563 - 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน  

พ.ศ. 2562-2566 โดยสื่อสารและสรางความเขาใจทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อน สูการปฏิบัติระดับ

คณะ/หนวยงาน คณะสาธารณสุขศาสตรจึงใชกระบวนการดังกลาวควบคูกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร

การบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร 4 ป พ.ศ. 2563-2566 และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2563 ไปพรอมกัน โดยมีกระบวนการท่ีสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

 

ว.ด.ป กระบวนการ/

ขั้นตอน 

การดําเนินงาน ผูรวมกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

20 มีนาคม 2562    การถายทอด

นโยบายจาก

ผูบริหาร

มหาวิทยาลยัสู

คณะฯ 

- เขารับฟงการถายทอด   

  นโยบาย และรับฟงความ    

  คิดเห็นตอการจัดทําแผน  

  ยุทธศาสตรการบริหาร  

  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

  2563 – 2566 จาก 

  อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน  

- รองคณบดีฝายบริหาร  

   และสื่อสารองคกร   

- ผูอํานวยการกอง  

  บริหารงาน  

- หัวหนาหนวยจัดการ 

  ทรัพยากร  

- นักวิเคราะหนโยบาย 

  และแผน   

- กองยุทธศาสตร    

   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีนาคม-เมษายน  

2562 

รวบรวม 

วิเคราะห ขอมลู

สารสนเทศ  

- ศึกษานโยบายแผนงาน 

  ตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

- รวบรวมขอมูลผลการ  

  ดําเนินงาน  ปญหา  

  อุปสรรคในปงบประมาณท่ี  

  ผานมา 

 

- หัวหนาหนวยจัดการ  

  ทรัพยากร  

- นักวิเคราะหนโยบาย 

   และแผน   

- นักวิเคราะหนโยบาย  

  และแผน   

พฤษภาคม 2562 แตงตั้ง

คณะกรรมการ 

- แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา  

  แผนยุทธศาสตรการบริหาร   

  คณะสาธารณสุขศาสตร    

  (พ.ศ.2563-2566)  

  แผนปฏิบัติการประจําป  

  พ.ศ. 2563 และแผนการใช 

 จายงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ท่ี 107/2562 สั่ง ณ วันท่ี  

 23 พฤษภาคม 2562   

 (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

 

- หนวยจัดการทรัพยากร - นักวิเคราะหนโยบาย  

  และแผน   
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ว.ด.ป กระบวนการ/

ขั้นตอน 

การดําเนินงาน ผูรวมกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2562 - วิเคราะหจดุ

แข็ง จุดออน 

โอกาส และ

อุปสรรค 

(SWOT 

Analysis) 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือวิเคราะห SWOT

ทบทวนวิสัยทัศน คานิยม 

วัฒนธรรมองคกร สมรรถนะ

หลัก  กําหนดความทาทาย

เชิงกลยุทธ ความไดเปรียบ

เชิงกลยุทธ กําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร/เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร กําหนดตัวช้ีวัด

ระดับยุทธศาสตร 

 

- ผูบริหาร  

- คณาจารย  

- บุคลากร 

  คณะสาธารณสุขศาสตร 

 

- นักวิเคราะหนโยบาย  

  และแผน   

กรกฎาคม2562 - การทบทวน/

กําหนด

วิสัยทัศน 

พันธกิจ กล

ยุทธ และ

ยุทธศาสตรการ

บริหาร 

- ประชุมคณะกรรมการ  

  จัดทํา แผนยุทธศาสตรการ

บริหารคณะสาธารณสุข

ศาสตร  (พ.ศ.2563-2566)  

  แผนปฏิบัติการประจําป  

  พ.ศ. 2563 และแผนการใช 

 จายงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

- คณะกรรมการจัดทํา  

  แผนยุทธศาสตรการ  

  บริหารคณะสาธารณสุข-

ศาสตร (พ.ศ.2563-

2566)  แผนปฏิบัติการ

ประจําป พ.ศ. 2563 

และแผนการใชจาย

งบประมาณ พ.ศ. 

2563 
 

- นักวิเคราะหนโยบาย  

  และแผน   

สิงหาคม  2562 - รับฟงความ

คิดเห็นจากผู

มีสวนไดสวน

เสีย 

- จัดการประชุมเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นความตองการ 

ความคาดหวังในการพัฒนา

คณะฯ ท้ังในปจุบันและ

อนาคต จากผูมสีวนไดสวนเสยี 

-  ผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ศิษยเกา  ประธาน

ชุมชนท่ีรับบริการ

วิชาการจากคณะฯ 

รวมถึงผูปกครองของ

นักศึกษา 

 

- นักวิเคราะหนโยบาย  

  และแผน   

กันยายน  2562 -  จัดทํา (ราง) 

แผนปฏิบัติการ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

- รวบรวมวิเคราะหขอมลูท่ีได

จากกระบวนการดังกลาว

ขางตนนํามาจัดทํา (ราง) 

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

-  รองคณบดีฝายบริหาร

และสื่อสารองคกร   

-  ผูอํานวยการกอง

บริหารงาน  

-  หัวหนาหนวยจัดการ

ทรัพยากร  

-  นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 

- นักวิเคราะหนโยบาย  

  และแผน   
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ว.ด.ป กระบวนการ/

ขั้นตอน 

การดําเนินงาน ผูรวมกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

26 กันยายน

2562 

- ประชุมรับฟง  

  ความคิดเห็น   

  ตอ (ราง)  

 แผนปฏิบัติการ  

 ปงบประมาณ   

 พ.ศ. 2563 

- จัดการประชุมรับฟงความ 

  คิดเห็นตอ (ราง)  

  แผนปฏิบัตกิาร   ปงบประมาณ    

  พ.ศ. 2563  โดยมีการ   

  นําเสนอ กลยุทธ  โครงการ   

  กิจกรรม ของฝายตางๆ   

  เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของ   

  แสดงความคิดเห็นอยาง 

  ครอบคลุม  

- ผูบริหาร   

- คณาจารย และบุคลากร  

  คณะสาธารณสุขศาสตร   

  ทุกทาน 

-  ผูมีสวนไดสวนเสีย    

   (ศิษยเกา  ประธาน 

   ชุมชนท่ีรับบริการ 

   วิชาการจากคณะฯ  

   รวมถึงผูปกครองของ 

   นักศึกษา 

- นักวิเคราะหนโยบาย  

  และแผน   

20 มกราคม 

2563 

- แตงตั้ง

คณะกรรมการ 

- แตงตั้งคณะกรรมการจดัทํา  

  และทบทวนแผนยุทธศาสตร  

  การบรหิาร  คณะสาธารณสุขศาสตร    

  (พ.ศ.2563-2566)  

  แผนปฏิบัติการประจําป  

  พ.ศ. 2564 และแผนการใช 

 จายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ท่ี 12/2563 สั่ง ณ วันท่ี  

 20 มกราคม 2563   

 (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

- หนวยจัดการทรัพยากร - นักวิเคราะหนโยบาย  

  และแผน   

24 มกราคม 

2563 

- ประชุม 

  คณะกรรมการ 

  จัดทํา และ 

  ทบทวนแผน 

  ยุทธศาสตร 

 การบริหาร   

  คณะสาธารณสุข 

 ศาสตร 

- ประชุมคณะกรรมการจดัทํา  

  และทบทวนแผนยุทธศาสต 

  การบริหารงานคณะฯ   

  ทบทวน SWOT กลยุทธ      

  โครงการ  กิจกรรม  

 

- คณะกรรมการจัดทําและ 

  ทบทวนแผนยุทธศาสตฯ 

 

- นักวิเคราะหนโยบาย  

  และแผน   

กุมภาพันธ 2563 - นําเสนอเพ่ือ 

  ขอความ 

  เห็นชอบจาก  

  คณะกรรมการ  

  ประจําคณะฯ 

- นําเสนอเพ่ือขอความ  

  เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  ประจําคณะฯ ครั้งท่ี  

  2/2563 เมื่อวันท่ี 14   

  กุมภาพันธ 2563 

- คณะกรรมการประจาํ 

  คณะฯ 

- รองคณบดีฝาย   

  บริหาร และสื่อสาร  

  องคกร 

 

 สรุปกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ. 2563 – 2566 ดังรูปภาพท่ี 1.12 
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ขอมูลและสารสนเทศ 

รูปภาพท่ี  1.12  กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ. 2563 - 2566  

กําหนดวตัถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด และเปาหมาย 
 

2 

การถายทอดแผน/นําแผนไปสูการปฏิบติั 

 

6 

เสนอแผนปฏิบัตกิาร/ผานการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

5 

 

กระบวนการถายทอดแผน -ฝาย-สวนงาน

เสนอแผน/ส่ือสารแผน/ประชาพิจารณแผน 

4 

จัดทําแผนงบประมาณ 

  

 

3 

วิเคราะหปจจยัสําคัญ กําหนดและ 

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

 

1 

การวัดผล/วิเคราะหและทบทวนผลการ

ดําเนินงาน /บทวนตัวชีว้ัด เปาหมาย 

 

7 

การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ 

 

8 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ.2563-2566 คณะสาธารณสุขศาสตร 

- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 (2560 -2564) 

- กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 

- นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2558 – 2564) 

- นโยบาย วิสัยทัศน พันธกจิ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 

- ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ    

  จันทรโอชา 

- กรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏบิัติการประจําป 
- กฎระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

- ขอมูลบุคลากร 

- ขอมูลดานงบประมาณ 

- ความตองการและความคาดหวังทั้งระยะส้ันและระยะยาวของ

ผูรับบริการ   ผูมีสวนไดสวนเสีย  
-  SWOT Analysis / สภาพการแข งขันทั้ งภายในและภายนอก

ประเทศ  

- ขอมูลจากการตรวจประเมนิตาง ๆ    

- ความเส่ียงในดานการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ขอบังคับ

อื่นๆ การปรับเปล่ียนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน
และระดับโลก 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการของหนวยงานภายใน/ภายนอก 

- ขอคิดเห็นขอเสนอแนะตอการพัฒนาคณะจากทุกภาคสวน 

- แผนยทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2562-2566 
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1.6   การวิเคราะหปจจัยภายนอก และภายในท่ีสงผลตอการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร 

1.6.1 ปจจัยภายนอก 

ในชวงแผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ. 2563 - 2566 คณะสาธารณสุขศาสตรจะตองเผชิญกับ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับโลก ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค ระดับประเทศ  และ ปจจัยภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร ดังนั้นการประเมินปจจัย

ตางๆ ทุกระดับขางตน รวมท้ังปจจัยภายในคณะ ฯ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนในการกําหนดแผนกลยุทธในการ

พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายระดับโลก ภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

การเปนโลกไรพรมแดน: มีการคมนาคมสื่อสารอยางไรขีดจํากัด สงผลการพัฒนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

และผลกระทบตอสังคม การศึกษาและสุขภาพ ท้ัง โรคติดตอ โรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า การพัฒนาทําให

พฤติกรรมเปลี่ยนไป มีผลตอโรคเรื้อรัง การคมนาคมสื่อสารมีผลตอระบบบริการสุขภาพ การท่ีประเทศไทย 

พัฒนาเปน Medical Hub ในการใหการดูแลประชากรจากทุกภู มิภาคของโลก ดานการศึกษามี

มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงในตางประเทศมาตั้งและเปดสอนในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานใน 

ASEAN ทําใหมีการแขงขันสูงข้ึน 

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs): ซ่ึงเปนกรอบทิศทางโดย

องคการสหประชาชาติ) SDGs มีเปาหมายเพ่ือใหประเทศตางๆนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ เกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในชวงระยะเวลา 15 ป (เดือนกันยายน 2558– 

สิงหาคม 2573) มีเปาหมายท่ี 3 เก่ียวกับสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี ประเทศไทยนําแนวทาง SDGs มาใช

ในการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใหทุกภาครวม

สรางสังคมท่ีเปนสุข ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ขจัดปญหาความยากจน สงเสริมการเปนเศรษฐกิจสีเขียว 

มีการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซ่ึงคณะตองดําเนินการในการผลิตบัณฑิต วิจัยใหบริการ

วิชาการและรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับ SDGs 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ของ 10 ประเทศในเอเชีย: ทําใหมีการพัฒนาดาน การคา การลงทุน การ

คมนาคมสื่อสาร มีการเปดเสรีทางการคา การบริการ รวมท้ังการศึกษาและสาธารณสุข  ทํามีการ

เคลื่อนไหวของประชากรและทรัพยากรระหวางประเทศมากข้ึน สงผลตอการอพยพแรงงาน ( Migration) 

ปญหาสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพในระดับตางๆ จึงมีความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรดาน

สาธารณสุขใหเหมาะสมกับบริบทเหลานี ้

การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร เพ่ิมข้ึนของประชากรผูสูงอายุ: โลกกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ

เนื่องจากประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รวมท้ังหลายประเทศมีการอัตราการเกิดลดลง ซ่ึงจะสงผลตอ

ระบบเศรษฐกิจและบริการรวมท้ังบริการดานสุขภาพอยางมาก 
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นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมท่ีเปล่ียนโลกอยางรวดเร็ว (Disruptive Technology): ท่ีสรางตลาดและ

มูลคาใหกับตัวผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยี และสงผลกระทบอยางรุนแรง เกิด ดิสรัปชั่น ตอตลาดของ

ผลิตภัณฑเดิม ทําใหธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีแบบเดิม ๆ หายไป เชน อินเทอรเน็ตไรสาย Cloud Computing 

เทคโนโลยีอัตโนมัติในดานการวิเคราะห เทคโนโลยีหุนยนต  (AI) ยานพาหนะไรคนขับหรือก่ึงไรคนขับ 

เทคโนโลยี ชีวภาพ (genomics) อุปกรณหรือระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ เทคโนโลยี

วัสดุชาญฉลาดเทคโนโลยีสํารวจ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ซ่ึงมีผลตอภาคอุตสาหกรรม การผลิต การเงิน 

การบริโภค การศึกษาท่ีจะเปนการศึกษาทางไกลมากข้ึน การสาธารณสุขท่ีจะพ่ึง (AI) อินเทอรเน็ตไรสาย 

Cloud Computing เทคโนโลยีอัตโนมัติในดานการวิเคราะห มากข้ึน 

ความเส่ียงของโลก: รายงานความเสี่ยงของโลก โดย World Economic Forum (๒๐๑๙) ระบุวาความ

เสี่ยงท่ีสําคัญหลักของโลกคือ ปญหาสิ่งแวดลอม ไดแก  

1) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยางรุนแรง พายุ น้ําทวม  

2) ความลมเหลวในการแกไขและปรับตัวเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของ climate change  

3) ภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  

4) ขอมูลเปนเท็จ การขโมยขอมูล  

5)  การโจมตีในโลกไซเบอร  

6) ภัยพิบัติจากฝมือมนุษย เชน การรั่วของน้ํามันลงในมหาสมุทร  การสัมผัสปนเปอนรังสี  

7) การอพยพโดยไมเต็มใจของประชากรจํานวนมาก  

8) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความลมเหลวของระบบนิเวศนท้ังบนบกและทาง

ทะเล  

9) วิกฤติน้ํา    

10) วิกฤตเศรษฐกิจ 

ปญหา ความม่ันคงดานอาหาร ทรัพยากรพลังงานและน้ํา ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศน : การเปลีย่นแปลง

ขางตน สงผลตอการผลิต การใช และ การผลิต การแยงชิง อาหาร การใช น้ํา และพลังงาน ซ่ึงเปนเปน

ปจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีพของมนุษย สงผลใหตองผลิต อาหารจํานวนมาก มีการใชสารเคมีท่ีสงผลตอ

สุขภาพของประชากร  สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความลมเหลวของระบบนิเวศน ปญหา

ภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ และจากฝมือมนุษย รวมท้ัง ปญหาเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความอดอยาก มีปญหา

โภชนาการ ความอดอยากหิวโหย การเจ็บปวย ทําใหประชากรจํานวนมากจําเปนตองอพยพ 
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1.6.2  ปจจัยภายในประเทศ 

การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ: การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของไทย ท่ี

เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวง 3 – 4 ทศวรรษท่ีผานมาทําใหเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุตั้งแตป 2543 - ป 

2544  คือ มีประชากรอายุ 60 ป คิดเปนสัดสวนมากกวา รอยละ 10 คาดวา ในอีก 5 ปขางหนา 

สังคมไทยจะเปนสังคม ผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) คือมีประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป มากกวา

รอยละ 20 หรือมีประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป เกินกวารอยละ 14 คาดวาในป 2571 ประเทศไทยจะมีผู

อายุเกิน 60 ป รอยละ 23.5  ซ่ึงจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ในเวลาไมถึง 10 ป สาเหตุนอกจาก

ประชากรจะมีอายุยืนข้ึนแลวยังเปนผลจากการมีอัตราการเกิดลดลง ซ่ึงมีผลตอระบบการศึกษาท่ีจะมี

นักเรียนลดลง ระบบเศรษฐกิจท่ีจะมีแรงงานลดลงในอนาคต ทําใหมีคนท่ีจะดูแลผูสูงอายุและเด็กลดลง 

และมีปญหาและคาใชจายดานสุขภาพมากข้ึนจากโรคเรื้อรัง 

 ทักษะของนักศกึษาในศตวรรษท่ี 21 :การพัฒนาท่ีผานมามีผลใหนักศึกษามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ซ่ึง

คณะฯตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณซ่ึงจะสามารถพัฒนานักศึกษา

ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะท่ีสําคัญเพ่ือการดํารงชีพในศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะในการเรียนรู การ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา ความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรม ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว ทักษะดานสังคมและขามวัฒนธรรม  

นโยบายของรัฐบาล: นโยบายไทยแลนด 4.0 : เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยหรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ในการ

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือ

กับ โอกาสและภยัคุกคามแบบใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็วและรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได ซ่ึงประเทศ

ไทยยังอยูในภาวะติดกับดักรายได ปานกลาง (Middle Income Trap) มาเปนระยะเวลานาน ประเทศ

ไทย 4.0 มีความมุงม่ันท่ีจะปรับเปลี่ยนเปน “เศรษฐกิจท่ี ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” (Value-Based 

Economy) มีฐานคิดหลักในการเปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” 

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด

สรางสรรค และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู การเนนภาคบริการมากข้ึน 

ปรับเปนการเกษตรสมัยใหม เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เปนผูประกอบการ 

(Entrepreneur) การเปน Smart Enterprises และ Startup บริษัทท่ีมีศักยภาพสูง  High Value 

Services และเปลี่ยนเปนแรงงานท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและทักษะสูง ซ่ึงมีความจําเปนตองมีการ

พัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยี ดิจิทัล การตลาด สุขภาพเชิงรุกและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพดี (Wellness) 

ตาง ๆ 
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1.6.3 ปจจัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

บริบทและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความสําคัญตอการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร 

ซ่ึงทิศทางการพัฒนาคณะจะตองสอดคลองวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลยัขอนแกน  แผนยุทธศาสตรการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ีมีผลตอการขับเคลื่อนคณะใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของ

คณะสาธารณสุขศาสตรดังในสวนท่ี 2 

       คณะสาธารณสุขศาสตร ไดมีการประชุมการวิเคราะห SWOT เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 สรุปได

ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.2  SWOT Analysis 
 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

Strengths(จุดแข็ง) 

S1. เปนศาสตรท่ีมีความยืดหยุนสูงครอบคลุมทุก   

     เพศ วัย สามารถสรางหลักสูตรท่ีหลากหลายใน 

     ระดับตางๆ ท่ีสนองตอบตอความตองการของ 

     ผูรับบริการ 

S2. มีการบูรณาการประสบการณจากการวิจัยมาใช 

     ในการเรียนการสอนเนื่องจากมีหลักสูตร 

     ทุกระดับ 

S3. มีเครือขายสถาบันการศึกษาท้ังใน 

     ระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติสงผล 

     ตอการพัฒนาการจัดการศึกษา 

S4. เปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงในการผลิต 

     บัณฑิต และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  

     โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี บริษัทชั้น 

    นํายังมีความตองการท้ังนักศึกษา และบัณฑิต  

    เขารวมทํางาน และฝกงาน 

 

Weaknesses (จุดออน) 

W1. คณาจารยสวนใหญท่ีมีประสบการณใกล    

      เกษียณอายุราชการระบบทดแทนมีกฎ   

      ระเบียบเก่ียวของมากทําใหไดบุคคลทดแทน 

      ชา รวมถึงการสูญเสียผูเกษียณอายุของ 

      อาจารยขาดระบบการจัดหาทดแทนท่ีมี   

      ประสิทธิภาพ 

W2. ขาดระบบการจูงใจท่ีจะรับโอนอาจารยท่ีมี  

      ประสบการณและศักยภาพสูงมาทํางาน 

W3. การจัดการเรียนการสอนเนน Class room  

      มากเกินไป หลักสูตรการเรียนรูจากการปฏิบัติ  

      จริง (Experiential Learning) มีนอย และยัง 

      ไมนําเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการเรียน 

      การสอนเทาท่ีควร 

W4. ขาดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูสําเร็จ  

      การศึกษาสามารถเปนผูประกอบการไดเอง 

W5. หลักสูตรยังไมเขาสู TQR  ทําใหไมเขาถึงกลุม 

      ลูกคา 

W6. คณาจารยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล การ 

      ทํางานเปนทีมยังไมมีรูปธรรม 

W7.การขาดแคลนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

เปนขอจํากัดในการเปดหลักสูตรใหมท่ีทันสมัย 
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W8. การเปดหลักสูตรใหมๆ ยังติดเง่ือนไข/

ขอกําหนดตางๆ ทําใหลาชาไมทันตอ

สถานการณท่ีเปนอยู 

W9. มีหลักสูตรท่ีสอนทางไกลและการเรียนแบบ 

Modules นอย 

W10. นักศึกษายังขาดความรูเปนผูนําและการ 

        แสดงความคิดเห็นท่ีสรางสรรค 

W11. รูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานสงเสริม 

        ความคิดสรางสรรคมีนอย 

 

Opportunities(โอกาส) 

O1. การสงเสริมการสรางหลักสูตรทวิปริญญา

รวมกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ 

O2. การเปดตลาดเสรีอาเซียน เปนโอกาสท่ีจะ

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตลาดอาเซียน 

O3. นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเนนการพัฒนา

หลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบใหม เนน

การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Experiential 

Learning) สรางหลักสูตรใหมตามความ

ตองการของสังคม และมีหลักสูตรสําหรับ

ประชาชนทุกอายุ และพัฒนานักศึกษาใหมี

สมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในอนาคต 

O4. นโยบายมหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณะฯ ใช

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ี

เปนเลิศ (EdPEx) เครื่องมือในการพัฒนา

องคกรใหมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดและ

ยั่งยืน 

O5. ปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ มีประเด็นท่ี

สามารถศึกษา วิจัยและพัฒนาการเรียนการ

สอนอยางกวางขวาง 

O6. Technology disruption  กระตุนใหตอง

พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาระบบ

สารสนเทศใหตอบสนองตอความตองการของ

ผูเรียน 

Threats(ภาวะคุกคาม) 

T1. มีสถาบันการศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอนดาน

สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และอาชีวอนามัยเพ่ิม

มากข้ึน 

T2. คูแขงจากสถาบันศึกษาอ่ืนมีระบบการศึกษาท่ี

เขมแข็ง และตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ 

Modules 

T3. สถาบันคูแขงท่ีมีชื่อเสียงในตางประเทศมาเปด

สอนในประเทศอนุภูมิภาค และภูมิภาคมากข้ึน 

T4. ขอกําหนดของสภาวิชาชีพเก่ียวกับการจัด

การศึกษาดานสาธารณสุขยังไมสมบูรณทําให

ไมสามารถกําหนดทิศทางท่ีชัดเจน 

T5. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทํา

ใหมีผลตอการจัดการเรียน การสอน วิจัย และ

บริการวิชาการ 

T6. ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐนอยลง จึงตอง

มียุทธศาสตรในการหารายไดเพ่ือการพ่ึงพา

ตนเอง 

T7. การสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา มีเกณฑการสอบภาษาอังกฤษ 

ทําใหมีผูเขามาสมัครรับการคัดเลือกนอย 
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ดานการวิจัย 

Strengths(จุดแข็ง) 

S1. อาจารยมีการทําวิจัย / มีประชุมวิชาการ 

     ระดับชาติ/นานาชาติ อยางตอเนื่อง 

S2. คณาจารยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายไดรับ  

     การยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ (เปน 

     เครือขาย/ผูทรงคุณวุฒิ ฯลฯ) 

S3. มีเครือขายความรวมมือดานการวิจัย ท้ังในและ 

ตางประเทศท่ีเขมแข็ง 

S4. มีศูนยระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําขอมูลมา  

     ใชในการตอยอดการสรางและพัฒนาองค

ความรู การบริการวิชาการ และ 

     การเรียนการสอน 

S5. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีเอ้ือตอการทําวิจัย

ของนักศึกษา 

S6. มีกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย 

S7. มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ

พรอมท่ีจะรวมทํางานวิจัย 

S8. มีความเขมแข็งในองคความรูทักษะเก่ียวกับ

ระเบียบวิธีวิจัย และชีวสถิติ 

Weaknesses(จุดออน) 

W1. กระบวนการ/กลไกในการทํางานแบบบูรณา 

      การ (ขาด/ไมเพียงพอ) 

W2. การเชื่อมโยงโจทยวิจัยกับความตองการของ  

      Stakeholder ยังไมชัดเจนประเด็นวิจัยยัง 

      ไมไดมุงเขาสูระดับนานาชาติ  

W3. กลุมวิจัยยังไมเขมแข็ง (connection กับ 

      ภายนอก)  

W4. มี mentor ไมเพียงพอ 

W5. การนําไปใชประโยชนของานวิจัยยังไมมีระบบ 

      รองรับอยางชัดเจน 

W6. อาจารยท่ีทํางานวิจัยกระจุกอยูบางสวน ยังไม   

      กระจายท่ัวท้ังคณะฯ 

W7. อาจารยใกลวัยเกษียณจํานวนมาก และสราง

ผลงานวิจัยมีนอย 

W8. ความกระตือรือรนในการคิดสรางสรรคสิ่ง

ใหม/นวัตกรรม ยังนอยสงผลใหจํานวนอนุ

สิทธิบัตร และสิทธิบัตร ยังมีนอย รวมท้ัง

นวัตกรรมท่ีสรางรายไดยังมีนอย 

W9. โครงการวิจัยขนาดใหญท่ีทํางานวิจัยเปน

ทีมสหสาขา และทํางานตอเนื่อง เพ่ือให

สามารถตอบโจทยใหญท่ีมีผลกระทบสูงได  

ยังมีนอย 

 

Opportunities(โอกาส) 

O1. การสรางกลไกในการดึง Mentor ใหเขามามี 

      สวนรวมในการทําวิจัย (เชน เปนผูทรงฯ /   

      เปนกรรมการสอบ ฯลฯ) 

O2. การจัดเวทีเสวนาวิชาการ ของกลุมวิจัยขามกลุม 

O3. ชื่อเสียงของสถาบันท่ีดี/ผลงานท่ีผานมา 

O4. คณะฯมีเครือขายท่ีเขมแข็ง สงผลใหการเพ่ิม   

      จํานวนผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติท่ีอยู 

      ใน Q1  และ Q2 

 

 

Threats(ภาวะคุกคาม) 

T1. นโยบายดานการวิจัยท้ังใน / นอกสถาบันท่ี 

     เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหกรอบดําเนินการวิจัยไม 

     ตรงกับความเชี่ยวชาญและความสนใจของ 

     อาจารยในคณะ 

T2. จํานวนหนวยวิจัย/สถาบันมากข้ึน  

     สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ และเอกชน เพ่ิม 

     มากข้ึนทําใหมีคูแขงในการขอทุนในการทําวิจัย 

     เพ่ิมมากข้ึน 
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O5. การสรางองคความรู และพัฒนานวัตกรรม  

     ดานสาธารณสุข  เพ่ือถายทอด และแกปญหา  

     ของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

O6. ปญหาสุขภาพของประชาชนมีความ   

     หลากหลาย มีโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม 

     สุขภาพ การวิจัยและพัฒนา 

O7. มีแหลงทุนวิจัยภายนอกในระดับชาติ และ

นานาชาติจํานวนมากท่ีจะสนับสนุนเพ่ือทํา

วิจัย 

 

T3. สังคมจะกาวสูศตวรรษท่ี 21  และการ 

     เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสังคม มีผลตอ 

     สุขภาพ ปญหาทางดานสิ่งแวดลอม คุณภาพ 

     ชวีิตของประชากรทําใหโจทยวิจัยซับซอนมาก  

     ยิ่งข้ึน 

T4. นโยบายรัฐบาล/มหาวิทยาลัยเปลี่ยน  

     การสนบัสนุนงบประมาณจากแหลงทุน 

     ภายนอกนอยลง การแขงขันสูงข้ึน 

ดานการบริการวิชาการ 

Strengths(จุดแข็ง) 

S1.  บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพ และรู

ความสามารถในการใหบริการวิชาการ 

S2.  มีแผนการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเขาสู

มาตรฐาน สงผลตอความเชื่อม่ันตอผูมารับ

บริการ 

S3.  บุคลากรฝายสนับสนุนมีความพรอมในการให

การสนับสนุน 

S4. มีหองปฏิบัติการกลางใหบริการตรวจวิเคราะห

สิ่งแวดลอม 

 

 

Weaknesses(จุดออน) 

W1. เปนการใหบริการวิชาการเฉพาะบุคคลทําให

ทิศทางในการสนับสนุนพันธกิจคณะไมชัดเจน 

W2. ขาดศูนยประสานงานกลาง (เพ่ือสะทอน

ตัวชี้วัด) ทําใหการดําเนินงานใหมีระบบการ

จัดการท่ีชัดเจน 

W3. ขาดการประชาสัมพันธความเชี่ยวชาญของ

บุคลากร 

W4. หองปฏิบัติการกลางยังไมไดมาตรฐานสากล  

W5. ขาดการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงาน

ของหองปฏิบัติการกลาง 

W6. ขาดการติดตามประเมินผลศูนยบริการวชิาการฯ 

W7. ขาดฐานขอมูลการใหบริการวิชาการเพ่ือใชงาน 

และประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร 

W8. การใหบริการวิชาการดานการฝกอบรมมีนอย 

W9. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอนท่ีตอบสนองตอสถานการณดาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมยังมีนอย 

W10. ยังขาดหนวยธุรกิจในคณะท่ีจะพัฒนา  

        บริการเพ่ือสังคม และสรางรายได 

W11. การนําผลการบริการวิชาการตอยอดสู  

        การวิจัยและนวตักรรมยังไมนอย 
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W12. ขาดระบบการเฝาระวังและโตตอบภัยพิบัติ 

และโรคอุบัติใหมเพ่ือเปนศูนยสนับสนุน

วิชาการและรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

ชุมชนในการแกไขปญหา ภาวะสุขภาพ 

Opportunities(โอกาส) 

O1. สถานการณปญหาดานสิ่งแวดลอม

สาธารณสุข สุขภาพ สูงข้ึน ทําใหเปนโจทยท่ี

คณะฯตองหาทางแกไขและปองกัน 

O2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการปรับเปลี่ยนเขาสู

ระบบ IT สงผลใหคณะพัฒนาระบบการ

ใหบริการวิชาการ  

O3. กฎหมายเก่ียวกับ EIA ใหมีการติดตาม

คุณภาพสิ่งแวดลอมตอเนื่องซ่ึงผูประกอบการ

ตองปฏิบัติการละเวนมีบทลงโทษ 

Threats(ภาวะคุกคาม) 

T1.  มีกฎหมาย ระเบียบ บังคับใหตรวจคุณภาพน้ํา

เพ่ือการบริโภคผานศูนยวิทยาศาสตร

การแพทย 

T2.  ในมหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยท่ีเก่ียวของ

หลายหนวย  

      มีปญหาการประสานงาน เอกสาร แบบฟอรม

ตาง ๆ 

T3.  มีคูแขงจากท้ังภายใน และภายนอกจากการท่ีมี

หนวยงานใหบริการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย 

สุขศึกษา มีมากข้ึน 

 

ดานฝายสนับสนุน 

Strengths(จุดแข็ง) 

S1. บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะในการทํางาน   

     เฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญ 

S2. มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมสวนรวมของ

คณะฯ  มีวัฒนธรรมองคกรท่ีดีและทัศนคติท่ีดีมี

คานิยมรวมท่ีชัดเจนบุคลากรมีแรงบันดาลใจท่ี

จะไปสูเปาหมาย 

 

Weaknesses(จุดออน) 

W1. บุคลากรบางสวนยังขาดการพัฒนาตนเอง และ

พัฒนางานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน 

W2. ระบบการบริหารงาน และระบบสารสนเทศ  

      ยังไมเอ้ือใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

      และผาสุก 

W3. บุคลากรสวนใหญขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ 

 

Opportunities(โอกาส) 

O1. มหาวิทยาลัย และคณะฯ มีนโยบายให

บุคลากรสายสนับสนุนไดพัฒนาตนเอง ใน

การทําวิจัย (R2R) และเพ่ิมทักษะวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนางาน สูความกาวหนาในหนาท่ี 

 

Threats(ภาวะคุกคาม) 

T1. การพัฒนาในทุกๆดานตามนโยบายไทยแลนด 

4.0  

T2. มีแนวโนมจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

     ลดลงจากการเกษียณ และไมมีอัตราทดแทน 
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สวนท่ี 2 
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2.1 เปาหมาย (Goals) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

• People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรูความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญ

ศาสตรวิชาการ การวิจัย พัฒนาและการนําไปใชประโยชน การบริการ สังสันทนาการ บริหาร

จัดการ มีความพรอมในการเรียนรู  การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลง 

• Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพ

การทํางาน และเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมาเยือน 

• Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันทของชุมชนทั้ง

ภายในและภายนอก 

 

2.2 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในชวง ป พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้ 

ดาน People : ดําเนินการให ประชาคม หรือผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย 

1) มีความรูความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหนาท่ี

และความรับผิดชอบ และกาวสูระดับสากลอยางตอเนื่อง 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม (Quality Graduates) 

- จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการท่ีมุงสงเสริมและปลูกฝงทักษะยุคใหม (Active 

Learning and Coaching) 

- สงเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารยและบุคลากรให มีความรูความสามารถทาง

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) 

- สงเสริมการพัฒนาบุคลากร ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความ

เปนเลิศระดับสากล (Qualified Personnel) 

- พัฒนาความรูและทักษะในการทํางานอยูเสมอ (Continuous Upskills) 

2) มีความม่ันคงในหนาท่ีการงานอยางเทาเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการดํารงชีพ

และสุขอนามัย 

- ตระหนักถึงความเทาเทียมกันทางเพศและสภาพรางกาย (Gender and Disability 

Equality) 

- สนับสนุนสงเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life) 
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- สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางม่ันคงและคุมคา (Job Security and Worthiness) 

3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้นําตอสังคม ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

- ตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom) 

- พัฒนาสังคมโดยใชวิจัยเปนพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development) 

- รักษวัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  

ดาน Ecological : ดําเนินการใหระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 

1) มีสถานท่ีและอุปกรณทันสมัย เขาถึงอินเทอรเน็ตไดดีและเหมาะสมกับการเรียนรู มุงสูการเปน  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 

- พัฒนาความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)  

- พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี (Good Workplace) 

- พัฒนาระบบการเขาถึงอินเทอรเน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet 

Connection) 

2) มีการดูแลและจัดการใหสภาวะแวดลอมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุงสู

การเปน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 

- รักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy 

Friendly) 

- ใชทรัพยากรท่ีคุมคา (Responsible Consumption) 

3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- พัฒนาความเปนนานาชาติ (Internationalization) 

- พัฒนาความเปนเลิศสูระดับสากล (World Class) 

- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเปนฐาน (Merit Based HRM) 

ดาน Spiritual : ดําเนินการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1) ยึดม่ันในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ดวยหลักการและวิธีการ เปดเผย โปรงใส 

และเปนธรรม 

- บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และสรางสันติสุข (Good Governance and Peace) 

2) ประสานและรวมสรางความกาวหนาและยั่งยืน 

- เสริมสรางความสมานฉันท ความรวมมือ รวมแรง และรวมใจ 

(Collaboration/Coordination) 

3) คานิยมพรอมอุทิศตนเพ่ือสังคม 

- ปลูกฝงแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 

4) คานิยมการทํางานท่ีมุงเนนผลลัพธอยางมีคุณคาตอผูเรียนและผูรับบริการ 
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2.3 วิสัยทัศน (VISION) ของคณะสาธารณสุขศาสตร 
 

เปนสถาบันการศึกษา และวิจัยชั้นนําดานสาธารณสุขศาสตรแหงอาเซียน (ในป ค.ศ.2030) 

 

2.4 พันธกิจคณะสาธารณสุขศาสตร  

พันธกิจ (Mission) 

 1) การผลิตบัณฑิต 

 2) การวิจัย และการสรางนวัตกรรม 

 3) การบริการวิชาการแกสงัคม 

 4) การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

2.5 คานิยม (Value) 

การทํางานท่ีมุงเนนผลลัพธอยางมีคุณคาตอผูเรียนและผูรับบริการ  

 

2.6 สมรรถนะหลัก 

เชี่ยวชาญงานวิจัยดานสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดลอม 

 

2.7 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 

เสาหลักของยุทธศาสตร (Strategic Pillar) 

เสาหลักท่ี 1 : Hi= High performance, Health, Green, & Small and Smart Faculty  

เสาหลักท่ี 2 : R= Remarkable in Research & Innovation 

เสาหลักท่ี 3 : E= Excellence in Education Transformation 

เสาหลักท่ี 4 : S= Social Value & Culture Care 
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ตารางท่ี 2.1  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร

(Strategic Issues) 

เปาประสงค 

(Goals) 
กลยุทธ โครงการ 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ปรับเปล่ียนการจัด

การศึกษา 

บัณฑิตมีความสามารถ

เรียนรูดวยตนเองได มี

ความคิดสรางสรรค 

สามารถคิด วิเคราะห 

สังเคราะหความรูได 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนา

หลักสตูรเดิมสูกระบวน

ทัศนใหม สงเสริมการ

เรียนรูแบบใหม (Flipped 

classroom) เนนการ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

(Experiential learning) 

 

1.1.1 ศึกษาดูงานหลักสูตรท่ี   

       จัดการสอนแบบ Module,   

        Online 

1.1.2 ปรับปรุงหลักสตูร MPH 

(International Program) และ 

Dr.PH (International Program) 

1.1.3 ยกระดับคณุภาพมาตรฐานการจัด

การศึกษา พัฒนาสูความเปนเลิศ 

และปรับปรุงกระบวนการตามผล

การประเมิน 

1.1.4 โครงการรับการตรวจประเมิน

คุณภาพในระดับหลักสตูร / คณะ 

ดวยเกณฑ IQA, TQR, EdPEx 

มีหลักสูตรท่ีชวยพัฒนา

ทักษะใหคนวัยทํางาน

สามารถกาวทันความรู 

เทคโนโลยีและทักษะ

ใหม ๆ ท่ีจําเปนสาํหรับ

การทํางาน 

กลยุทธท่ี 2 : สราง

หลักสตูรใหมตามความ

ตองการของสังคมและมี

หลักสตูรสําหรับ

ประชาชนทุกอาย ุ

 

1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถ

เทียบโอนหนวยกิต จากการเขารวม

อบรมระยะสั้น (Short course 

training) 

1.2.2  พัฒนาหลักสูตรท่ี  

        เสริมสราง ศักยภาพกําลังคน  

           ดานวิชาชีพการสาธารณสุข 

1.2.3 โครงการสัมมนาขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษา สําหรับกรรมการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและผูเก่ียวของ 

1.2.4 โครงการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการ

เรียนรูระดับรายวิชาและหลักสตูร 

1.2.5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการ

เรียนการสอนดิจิทัล 
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ประเด็นยุทธศาสตร

(Strategic Issues) 

เปาประสงค 

(Goals) 
กลยุทธ โครงการ 

 นักศึกษามีสมรรถนะท่ี

ครบถวนตามหลักสูตร 

สามารถปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงได 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนา

นักศึกษาใหมีสมรรถนะ

และทักษะท่ีจําเปนใน

อนาคต 

1.3.1 โครงการสนับสนุนการผลติตํารา 

         คณะฯ 

 1.3.2  สนับสนุนใหนักศึกษา และอาจารย   

         เขารวมประชุมวิชาการ/อบรม  

         เทคนิคการเรียนการสอน 

 นักศึกษามีศักยภาพดาน

การวิจัยสูง มหาวิทยาลยั

มีผลงาน วิจัยท่ีเพ่ิมข้ึน 

และมผีลงานทําใหเกิด

นวัตกรรมมากข้ึน 

กลยุทธท่ี 4 : พัฒนา

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาใหสามารถ

สรางผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง 

 

1.4.1 โครงการพัฒนาหองปฎิบัตกิารกลาง

ใหไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 

 1.4.2 สนับสนุนเขารวมโครงการยกระดับ

มาตรฐานหองปฏิบัติการ ESPEL 

 1.4.3 ศึกษาดูงานหองปฏิบัติการท่ีผาน

โครงการยกระดับมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ ESPEL ได

มาตรฐานสากล ISO/IEC17025   

 1.4.4 โครงการรณรงคผูท่ีสนใจเขาศึกษา

ระดับปริญญาตรีเชิงรุก 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ปรับเปล่ียนการ

ทํางานวิจัย 

มหาวิทยาลยัมีจํานวน

นักวิจัย เพ่ิมข้ึนจากเดมิ

ปละไมนอยกวารอยละ 5 

กลยุทธท่ี 1 : เพ่ิมจํานวน

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.1.1 โครงการพัฒนาเครือขายความ

รวมมือดานการวิจัยกับสถาบันใน
ประเทศและตางประเทศ 

มีการเพ่ิมจํานวน

โครงการวิจัย 

(Research program) 

อยางนอยปละ 5 ทีม 

กลยุทธท่ี 2 : สงเสรมิให

เกิดโครงการวิจัยขนาด

ใหญท่ีทํางานวิจัยเปนทีม

และทํางานตอเน่ือง 

(Research programs)

เพ่ือใหสามารถตอบโจทย

ใหญท่ีมีผลกระทบ 

(Impact) สูงได 

 

2.2.1 โครงการพัฒนาความ 

        เขมแข็งกลุมวิจัย และ  

        สงเสริมงานวิจัย   
        ขนาดใหญท่ีทํางานวิจัย    

        เปนทีม และตอเน่ือง    

        (Research programs)   

 2.2.2 โครงการพัฒนากลไกการ   

        สนับสนุนการตีพิมพในวารสาร  

        ระดับนานาชาต ิ

  2.2.3 โครงการสัมมนาจัดทํา 

        แผนพัฒนางานวิจัยท่ี   

        สอดคลองกับแผน 

        ระดับชาติ และ   

        สถานการณปจจุบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร

(Strategic Issues) 

เปาประสงค 

(Goals) 
กลยุทธ โครงการ 

 มีจํานวนผลิตภณัฑและ

นวัตกรรมท่ีสามารถ

สรางรายไดใหกับ

มหาวิทยาลยัเพ่ิมข้ึน

อยางตอเน่ือง 

กลยุทธท่ี 3 : ผลักดัน

งานวิจัยเพ่ือสราง

ผลิตภณัฑใหมหรือ

นวัตกรรมในเชิงพาณิชย 

(Innovation and 

Commercialized 

Research) 

 

2.3.1 โครงการสงเสริมระบบและกลไก

การจัดการความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรคเพ่ือนําไปใช

ประโยชน 

 

 2.3.2 โครงการเสวนาวิจยั นวัตกรรม 

และบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับ

ปญหาสาธารณสุขตามสถานการณ

ปจจุบัน 

 2.3.3 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการ

วิจัย การเรยีนการสอน และการ

บริการวิชาการเพ่ือสรางนวัตกรรม

ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมสู

สังคมระยะท่ี 3 

 2.3.4 การฝกปฏิบัติงาน 

        ภาคสนามดานสาธารณสุข แบบ

บูรณาการรวมระหวาง 

        นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ปรับเปล่ียนการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

 

มหาวิทยาลยัมีจํานวน

เครือขายความรวมมือ

กับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมปละไม

นอยกวา 2 เครือขาย 

กลยุทธท่ี 1 : สรางระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ี

เอ้ือตอการสรางผลงาน 

3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน

ภาษาอังกฤษในระดับการใชงาน 

3.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษา

ท่ี 3 ในระดับการใชงาน 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การปรับเปล่ียน

การบริการ

วิชาการ 

 

ยกระดับบทบาทของ

มหาวิทยาลยัในฐานะขุม

ปญญาของชาติ ในการ

ตอบสนอง ช้ีนํา และ

เตือนสตสิังคม 

กลยุทธท่ี 2 : สงเสรมิ

โครงการบริการวิชาการ

ใหมเพ่ือใหมหาวิทยาลัย

เปนแหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาของสังคม 

(Center of Social 

Wisdom) 

 

4.2.1 โครงการประเมินความตองการ 

และความพึงพอใจของลูกคา และผู

มีสวนไดสวนเสียกับงานบริการ

วิชาการ 

4.2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

การสนับสนุน และการ

ประชาสมัพันธการใหบริการ

วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร

(Strategic Issues) 

เปาประสงค 

(Goals) 
กลยุทธ โครงการ 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ปรับเปล่ียนการ

บริหารจัดการ

องคกร 

มหาวิทยาลยัมีแนว

ทางการปฎิบัติงานท่ีเอ้ือ

ตอการขับเคลื่อนองคกร 

 

กลยุทธท่ี 1 : ทบทวน

ระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอ

การทํางานเพ่ือการ

ขับเคลื่อนกลยุทธ 

 

5.1.1 โครงการทบทวนแผน   

        ยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2563 –  

           2566) และจดัทําแผนปฏิบัติ การ  

5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

ความเสีย่งของคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 6 

สรางมหาวิทยาลัย 

ขอนแกนใหเปนท่ี

นาทํางาน 

เปนมหาวิทยาลัยท่ีมี

สภาพแวดลอมใน

สถานท่ีทํางานพรอม

สําหรับบุคลากรทุกเพศ 

ทุกวัย รวมถึงผูพิการ 

กลยุทธท่ี 1 : การสราง

สภาพแวดลอมท่ีพรอม

สําหรับการทํางาน (Good 

Workplace)   ของ

บุคลากรทุกกลุม 

 

6.1.1 โครงการปรับปรุงหลังคารั่วซึมอาคาร

อรณุ จริวัฒนกุล 

6.1.2 โครงการปรับปรุงสุขลักษณะอาคาร 

        เลื่อน  สุริหาร เพ่ือปองกันนกพิราบ 

6.1.3 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม

และภมูิทัศน 

   6.1.4 โครงการปรับปรุงอาคารปรดีา แยม

เจริญวงศ 

 มีระบบการจัดการ

สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 2 : การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบการ

จัดการสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน 

6.2.1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรยีม

ความพรอมตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 มีความผูกพันท่ีดีกับ

บุคลากร 

 

กลยุทธท่ี 3 : การสราง

ความผูกพันกับบุคลากร

อยางเปนระบบ 

 

6.3.1 โครงการสัมมนาบุคลากร 

        คณะฯ  

 6.3.2 โครงการสานสัมพันธบุคลากร 

 6.3.3 โครงการพบปะผูบริหาร 

 มีระบบการจัดการ

ความรูและการเรียนรู

ขององคกร 

 

กลยุทธท่ี 4 : การจัดการ

ความรูและการเรียนรูของ

องคกร 

6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

        บุคลากรสายสนับสนุน 

        ระหวางหนวยงานในและ     

        นอกมหาวิทยาลัย 

  6.4.2โครงการพัฒนาและประชาสมัพันธ

เอกลักษณคณะสาธารณสุขศาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร

(Strategic Issues) 

เปาประสงค 

(Goals) 
กลยุทธ โครงการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 7 
สรางมหาวิทยาลัย
ใหเปนท่ีนาอยู 
 

เพ่ือใหมหาวิทยาลยั 
ขอนแกนเปน
มหาวิทยาลยัท่ีมีชีวิต 
และสุนทรียะ สงผลให
เกิดความสุขในการ
เรียนรู การทํางาน และ
การพักอาศัย 

กลยุทธท่ี 1 : สราง
มหาวิทยาลยัสีเขียวดวย
นโยบาย 5G (Green 
campus initiative) 
 

7.1.1 โครงการปรับปรุงหองเรียน และ
ฝกอบรม อาคารเลือ่น สรุิหาร 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 8 
ปรับเปล่ียนองคกร
ใหกาวเขาสูยุค
ดิจิทัล 
 

มีการพัฒนาระบบงาน
และกระบวนการทํางาน
ใหม โดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 4 : การพัฒนา
ระบบการทํางานและการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

8.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสูระบบ
ดิจิทัล และการพัฒนาโปรแกรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
8.4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบ

สารสนเทศในระบบปฏิบัติงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 9 
การนํา
มหาวิทยาลัยสู
ความเปน
นานาชาต ิ

มีเครือขายความรวมมือ
ในระดับนานาชาติ
สําหรับพันธกิจทุกดาน
ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 1 : การสราง
เครือขายความรวมมือกับ
สถาบันในตางประเทศ
เพ่ือยกระดับดานกล 
การศึกษา วิจัย และ
บริการ (International 
networking) 
 

9.1.1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  (International 
Conference on Public Health) 
ครั้งท่ี 4 รวมกับเครือขาย
มหาวิทยาลยัและหนวยงานใน
ภูมิภาคเอเชีย (ไตหวัน, เวียดนาม, 
พมา, มาเลเซีย, เกาหลีใต, ลาว, 
อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ญี่ปุน) 

9.1.2 โครงการเจรจา และพัฒนาความ
รวมมือในการพัฒนาโครงการวิจยั

ระยะยาวกับเครือขายและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

9.1.3  โครงการสรางเครือขาย 

          ความรวมมือกับสถาบัน 
          ตางประเทศ 

   9.1.4 โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

และวัฒนธรรมกับบุคลากรและ

นักศึกษาจากสถาบันตางประเทศ 

   9.1.5 โครงการผลิตนักศึกษาภายใตความ
รวมมือกับ Council of 

International Education 

Exchange (CIEE) 

   9.1.6  โครงการผลตินักศึกษาภายใตความ

รวมมือกับ USAC 
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ประเด็นยุทธศาสตร

(Strategic Issues) 

เปาประสงค 

(Goals) 
กลยุทธ โครงการ 

 มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ถูกจัดเปน 1 ใน 600 

ของ มหาวิทยาลัยระดับ

โลกในป 2025 

กลยุทธท่ี 2 : การ

ดําเนินการเพ่ือการจัด

อันดับ World 

University Ranking ท่ี

สูงข้ึน 

9.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 

        รวมกับหนวยงาน  

         ตางประเทศ 

 มหาวิทยาลยัเปน

ศูนยกลางดานวิชาการ

ของภูมิภาคอาเซยีน 

กลยุทธท่ี 3 : สรางความ

รวมมือและการพัฒนา

รวมกับประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน ท้ังดาน

การเรยีนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ 

รวมถึงการรวมสราง

นวัตกรรม 

9.3.1 โครงการสนับสนุน  

        ทุนการศึกษาแก 

        บุคลากรในประเทศ  
        อาเซยีนและประเทศใน 

        กลุม GMS 

 9.3.2 โครงการสานสัมพันธศิษย 

          เกานานาชาติกับ 

              คณะสาธารณสุขศาสตร 

 9.3.3 โครงการประชาสัมพันธคณะ

สาธารณสุขศาสตรสูนานาชาติ  

 9.3.4 โครงการช่ืนชมยินดี และ 

         สรางสรรคความสัมพันธ 

         กับศิษยเกา 

 มหาวิทยาลยัขอนแกนมี

บรรยากาศของความ

เปนนานาชาต ิ

กลยุทธท่ี 4 : สรางความ

เปนนานาชาติท้ังดาน

บุคลากร นักศึกษา และ

สภาพแวดลอม 
(International 

environment) 

9.4.1 โครงการเตรียมความพรอม 

        ดานภาษาสูความเปน  

        อาเซียน 

 9.4.2 โครงการสนับสนุนให 

        คณาจารยและบุคลากร   
        เขารวมประชุมวิชาการ  

        นานาชาติ GMS 

 9.4.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

        กับผูเช่ียวชาญชาวตาง 
        ประเทศ (International  

         Visiting Professor) 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 10 

การบริหารโดยใช

หลักธรรมาภิบาล

  

เปนมหาวิทยาลัยท่ี

เปดเผย โปรงใส และ

เปนธรรม 

กลยุทธท่ี 1 : วางระบบ

การบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล ใหเกิด
ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

(Good Governance 

for all Units) 

10.1.1 ขับเคลื่อนถายทอดตัวช้ีวัด 

มอบหมายในคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร ประเมินผล
ดําเนินการ และออกแบบ

ปรับปรุงกระบวนการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร

(Strategic Issues) 

เปาประสงค 

(Goals) 
กลยุทธ โครงการ 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 11 

เสริมสรางความ

รวมมือเพ่ือการ

พัฒนา 

มีความรวมมือในการทํา

โครงการขนาดใหญเพ่ือ

พัฒนามหาวิทยาลัย

รวมกัน 

กลยุทธท่ี 1 : จัดทํา

โครงการขนาดใหญ

รวมกันระหวางคณะใน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และกลุม

สังคมศาสตร 

 

11.1.1 โครงการวันสถาปนาคณะฯ 

11.1.2  โครงการสืบสานประเพณ ี

           สงกรานต สมมาอาวุโส 

11.1.3  โครงการสานสมัพันธวันปใหม 

11.1.4  โครงการมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ

ราชการ 

 



แผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ. 2563 – 2566  คณะสาธารณสุขศาสตร    32 

 

2.8 โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

แผนยุทธศาสตรการบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร  พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียดประเด็น

ยุทธศาสตร และกลยุทธ ท่ีมีความสอดคลองกับพันธกิจและน 

นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 2566 ดังนี้ 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.1  โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2563 - 2566 
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รูปภาพท่ี 2.2 แผนผังเชิงยุทธศาสตรการบริหาร  คณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2563 - 2566 

 
ตารางท่ี 2.2   ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และทิศ

ทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร HiRES กับความทาทาย
เชิงกลยุทธ นโยบายและพันธกิจของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และทิศทางการบริหารของ
มหาวิทยาลัยใน 4 ปขางหนา 

 
แผน

ยุทธศาสตร 
HiRES 

ความสอดคลองกับ
ความทาทายเชิงกล

ยุทธ (SC) และ
ความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ (SA) 

ความสอดคลองกับ 
นโยบาย พันธกิจ 
สภามหาวิทยาลัย 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของทิศทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ป ขางหนา ตามประเด็น

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

HI SC2, SC3, SA2  •      • • • •  •  

R 
SC1, SA1, SA2. 
SA3 

• • • • • •     • •  • 

E 
SC1, SA1, SA2, 
SA4, SA5 

• • • • • • • •   • •   

S SA1, SA3, SC4 • • •          • • 
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ตารางท่ี 2.3  ความทาทาย ความไดเปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธ  

 

ความทาทายเชิงกลยุทธ  

(Strategic Challenge: SC) 

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  

(Strategic Advantage: SA) 

หลักสูตรและบริการ 

SC1:  การเปน Internationalization (Program,  

        Research, Service, Facilities,  

        Accreditation) 

SC2:  Disruptive technology มีผลตอพฤติกรรม 

        การเรียน และการพัฒนาระบบการเรียน     

        การสอน 

SC3: วิจัย นวัตกรรม และการบริการท่ีสรางรายได 

 

SA1: การเปดตลาดเสรีอาเซียน เปนโอกาสท่ีPHKKU 

       จะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือขยายตลาดสูอาเซียน   

SA2: ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเนนการพัฒนา 

      หลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

      จริง สรางหลักสูตรใหมตามความตองการของ 

      สังคมสําหรับประชาชนทุกอายุ และพัฒนา 

      นักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนใน 

      อนาคต 

SA3: มีเครือขายทางวิชาการและวิจัยท้ังอนุภูมิภาค  

       ภูมิภาคและท่ัวโลก 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

SC4: การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความตองการใน   

       การเรียนการสอนท่ีเรียนรูจากการปฏิบัติจริงมี   

       สมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในอนาคต ตาม  

       ความตองการของสังคมและทุกกลุมอายุ 

 

 

SA4: มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญ  

       ประสบการณทํางานสูง 

บุคลากร 

SC5: การบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลังให 

       มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

SA5: มีฐานหนวยงานดานระบบสารสนเทศของ  

       PHKKU ท่ีมีคุณภาพ 

 



แผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ.2563-2566 คณะสาธารณสุขศาสตร    35 

 

 

ตารางท่ี  2.4  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด  

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 

ปรับเปลี่ยนการ

จัดการศึกษา  

บัณฑิตมี

ความสามารถ

เรียนรูดวยตนเอง

ได มีความคิด
สรางสรรค 

สามารถคิด 

วิเคราะห 

สังเคราะหความรู

ได 

กลยุทธท่ี 1 : 

พัฒนาหลักสตูร

เดิมสูกระบวนทัศน

ใหม สงเสริมการ
เรียนรูแบบใหม 

(Flipped 

classroom) เนน

การเรยีนรูจากการ

ปฏิบัติจริง 
(Experiential 

learning) 

 

1.1.1 ศึกษาดูงานหลักสูตรท่ี   

       จัดการสอนแบบ 

Module, Online 

1.1.1.1 จํานวนหลักสูตรท่ีจดัการสอน

แบบ Module, online 

√ √ √ √ คณบด/ี 

ผช.ฝายวิชาการฯ 

ผอ.กองบริหารฯ  

กุศล รักญาต ิ

1.1.2 ปรับปรุงหลักสตูร MPH 

(International 

Program) และ Dr.PH 

(International 
Program) 

1.1.2.1 จํานวนหลักสูตรท่ีไดปรับปรุง  

          (2 หลักสูตร) 

√ √ √ √ คณบด/ี 

ผช.ฝายวิชาการฯ 

ผอ.กองบริหารฯ  

กุศล รักญาต ิ
 

1.1.3 ยกระดับคณุภาพ

มาตรฐานการจัด

การศึกษา พัฒนาสู

ความเปนเลิศ และ
ปรับปรุงกระบวนการ

ตามผลการประเมิน 

1.1.3.1 คณะฯ ยกระดบัเขาสู EdPEx 300  √ √ √ √ รองฯวิชาการฯ 

ชัญญา แสงสุรยิา 

ณิชาภา ตาริชกุล 

 

   1.1.4 โครงการรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพใน
ระดับหลักสตูร / คณะ 

ดวยเกณฑ IQA, TQR, 

EdPEx 

1.1.4.1 จํานวนหลักสูตรท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑคุณภาพฯใน
ระดับดี (3.50 ข้ึนไป) 

√ √ √ √ รองฯวิชาการฯ 

ชัญญา แสงสุรยิา 
ณิชาภา ตาริชกุล 

 



แผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ. 2563 – 2566  คณะสาธารณสุขศาสตร    36 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 มีหลักสูตรท่ีชวย

พัฒนาทักษะให

คนวัยทํางาน

สามารถกาวทัน

ความรู เทคโนโลยี

และทักษะใหม ๆ 

ท่ีจําเปนสําหรับ

การทํางาน 

กลยุทธท่ี 2 : 

สรางหลักสูตรใหม

ตามความตองการ

ของสังคมและมี

หลักสตูรสําหรับ

ประชาชนทุกอาย ุ

 

1.2.1 โครงการพัฒนา

หลักสตูรท่ีสามารถ

เทียบโอนหนวยกิต 

จากการเขารวมอบรม

ระยะสั้น (Short 

course training) 

1.2.1.1 จํานวนหลักสูตรท่ีเสริมสราง

ศักยภาพกําลังคนดานวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน 

√ √ √ √ รองฯวิชาการฯ 

กุศล รักญาต ิ

 1.2.2  พัฒนาหลักสูตรท่ี  

        เสริมสราง ศักยภาพ

กําลังคน  

           ดานวิชาชีพการ

สาธารณสุข 

   1.2.3 โครงการสัมมนา

ขับเคลื่อนคณุภาพ

การศึกษา สําหรับ

กรรมการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและ

ผูเก่ียวของ 

 

 

1.2.3.1 จํานวนคณะกรรมการท่ีไดรับการ  

          พัฒนาการศึกษา รอยละ 100  

√ √ √ √ รองฯวิชาการฯ 

กุศล รักญาต ิ
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

   1.2.4 โครงการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู

ระดับรายวิชาและ

หลักสตูร 

1.2.4.1 จํานวนรายวิชาท่ีไดทวน  
           สอบ (รอยละ 100) 

√ √ √ √ รองฯวิชาการฯ 

กุศล รักญาต ิ

   1.2.5 โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาทักษะการเรียน

การสอนดิจิทัล 

1.2.5.1 จํานวนรายวิชาระดับ 

          บัณฑิตศึกษาท่ีสอนแบบ 

          Online รอยละ 100 (google    
           classroom, e-learning ,   

           facebook) 

√ √ √ √ รองฯวิชาการฯ 

กุศล รักญาต ิ

 นักศึกษามี

สมรรถนะท่ี

ครบถวนตาม

หลักสตูร สามารถ

ปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงได 

กลยุทธท่ี 3 : 

พัฒนานักศึกษาให

มีสมรรถนะและ

ทักษะท่ีจําเปนใน

อนาคต 

1.3.1 โครงการสนับสนุนการ  

         ผลิตตําราคณะฯ 

1.3.1.1 จํานวนอาจารยท่ีไดรับ 

           ทุนอุดหนุนผลิตผลงาน    

           วิชาการ 
1.3.1.2 รอยละของอาจารยท่ีผลิตตํารา 

√ √ √ √ รองฯวิชาการฯ 

กุศล รักญาต ิ

 1.3.2  สนับสนุนใหนักศึกษา 

และอาจารย   

         เขารวมประชุม

วิชาการ/อบรม  

         เทคนิคการเรียนการ

สอน 

 

1.3.2.1 รอยละของอาจารยท่ี    

           ไดรับจัดสรรงบประมาณ   

           ไปนําเสนอผลงาน/   

           ประชุมวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

√ √ √ √ รองฯวิชาการฯ 

กุศล รักญาต ิ
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 นักศึกษามี

ศักยภาพดานการ

วิจัยสูง 

มหาวิทยาลยัมี

ผลงาน วิจัยท่ี

เพ่ิมข้ึน และมี

ผลงานทําใหเกิด

นวัตกรรมมากข้ึน 

กลยุทธท่ี 4 : 

พัฒนานักศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา

ใหสามารถสราง

ผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพสูง 

 

1.4.1 โครงการพัฒนา

หองปฎิบัติการกลางให

ไดรับการรับรอง

มาตรฐานสากล 

1.4.1.1 จํานวนหองปฏิบัติการกลางท่ีมี

ความปลอดภยัตอชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

 

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 

คณะกรรมการ

บริหาร

หองปฏิบัติการ

กลาง 

 1.4.2 สนับสนุนเขารวม

โครงการยกระดับ

มาตรฐาน

หองปฏิบัติการ ESPEL 

1.4.2.1 รายไดจากการบริการตรวจ 

          วิเคราะหเพ่ิมข้ึน 

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 

คณะกรรมการ

บริหาร

หองปฏิบัติการ

กลาง 

   1.4.3 ศึกษาดูงาน

หองปฏิบัติการท่ีผาน

โครงการยกระดับ

มาตรฐาน

หองปฏิบัติการ ESPEL 

ไดมาตรฐานสากล 

ISO/IEC17025   

1.4.3.1 หองปฏิบัติการท่ีได 

          มาตรฐานสากล ISO/IEC17025   

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 

คณะกรรมการ

บริหาร

หองปฏิบัติการ

กลาง 

   1.4.4 โครงการรณรงคผูท่ี

สนใจเขาศึกษาระดับ

ปริญญาตรเีชิงรุก 

1.4.4.1 จํานวนนักเรียนหรือโรงเรยีนท่ี

เขารวมโครงการรณรงคผูท่ีสนใจ

เขาศึกษา ระดบัปรญิญาตรีเชิงรกุ 

- - - √ รองฯวิชาการฯ 

กุศล รักญาต ิ
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 2 

ปรับเปลี่ยนการ

ทํางานวิจัย

  

มหาวิทยาลยัมี

จํานวนนักวิจัย 

เพ่ิมข้ึนจากเดมิป

ละไมนอยกวา

รอยละ 5 

กลยุทธท่ี 1 : เพ่ิม

จํานวนนักวิจัยของ

มหาวิทยาลยั 

2.1.1 โครงการพัฒนา
เครือขายความรวมมือ

ดานการวิจัยกับสถาบัน

ในประเทศและ

ตางประเทศ 

2.1.1.1 จํานวนอาจารยท่ีทําวิจัยรวมกับ
เครือขายในระดับประเทศ และ
ตางประเทศ 

2.1.1.2 จํานวนงานวิจัยรวมกับ
มหาวิทยาลยัท่ีติดอันดับ 1-400 
ของโลก 

√ √ √ √ คณบด ี
ผช.ฝายการ
ตางประเทศ 
รองฯวิจัยฯ 

 

มีการเพ่ิมจํานวน

โครงการวิจัย 

(Research 

program) อยาง

นอยปละ 5 ทีม 

กลยุทธท่ี 2 : 

สงเสริมใหเกิด

โครงการวิจัยขนาด

ใหญท่ีทํางานวิจัย

เปนทีมและทํางาน

ตอเน่ือง 

(Research 

programs)เพ่ือให

สามารถตอบโจทย

ใหญท่ีมีผลกระทบ 

(Impact) สูงได 

 

2.2.1 โครงการพัฒนาความ 

        เขมแข็งกลุมวิจัย และ  

        สงเสริมงานวิจัย   

        ขนาดใหญท่ีทํางาน  
        วิจัยเปนทีม และ   

        ตอเน่ือง (Research  

        programs)   

2.2.1.1  จํานวนกลุมวิจัยท่ีไดรับการ
พัฒนา (1 กลุม) 

2.2.1.2   ไดรับงบประมาณสนับสนุนดาน
วิจัยและบริการวิชาการจาก
แหลงทุนภายนอก  

2.2.1.3  มีนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดรายได  
            อยางนอย 1 ช้ิน/ป 
 

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

 2.2.2 โครงการพัฒนากลไก

การสนับสนุนการตีพิมพ

ในวารสาร  

        ระดับนานาชาต ิ

2.2.2.1 รอยละบทความวิจัยท่ีไดรบัการ   
          ตีพิมพ  หรือเผยแพรในวารสาร 
          ระดับชาต ิ  และนานาชาติตอ 
          จํานวนอาจารยและ นักวิจัย 
          ประจํา (รอยละ 100)/ เฉลี่ย 1   
          เรื่องตอ 1 คน 

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

   2.2.3 โครงการสัมมนาจัดทํา 
        แผนพัฒนางานวิจัยท่ี   
        สอดคลองกับแผน 
        ระดับชาติ และ   
        สถานการณปจจุบัน 

2.2.3.1 ไดแผนปฏิบัติการงานวิจัยและ 
          นวัตกรรม 
2.2.3.2 ทุกโครงการตามแผนพัฒนาวิจัย  
          ไดรับการดําเนินการจริง 

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 มีจํานวน

ผลิตภณัฑและ

นวัตกรรมท่ี

สามารถสราง

รายไดใหกับ

มหาวิทยาลยั

เพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง 

กลยุทธท่ี 3 : 

ผลักดนังานวิจยั

เพ่ือสราง

ผลิตภณัฑใหมหรือ

นวัตกรรมในเชิง

พาณิชย 

(Innovation and 

Commercialized 

Research) 

 

2.3.1 โครงการสงเสริมระบบ

และกลไกการจัดการ

ความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรคเพ่ือ

นําไปใชประโยชน 

 

2.3.1.1 รอยละของผลงานวิจัย/บริการ
วิชาการท่ีนําไปใชประโยชนและ

กอใหเกิดคุณคาตอสังคม (รอย

ละ 30 ควรพิจารณาประเด็น

คุณภาพของงานรวมกับเชิง

ปริมาณ)  

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

 2.3.2 โครงการเสวนาวิจยั 

นวัตกรรม และบริการ

วิชาการท่ีสอดคลองกับ

ปญหาสาธารณสุขตาม

สถานการณปจจุบัน 

2.3.2.1 ไดแนวทางในการพัฒนา  

           นวัตกรรม และบริการวิชาการ  

            อยางนอย 2 ประเด็น 

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

   2.3.3 โครงการพัฒนาระบบ

บูรณาการการวิจยั การ

เรียนการสอน และการ

บริการวิชาการเพ่ือสราง

นวัตกรรมดาน

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมสูสังคมระยะท่ี 3 

2.3.3.1 ไดทุนและการสนับสนุนจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของสราง

นวัตกรรมดานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมสูสังคม อยางนอย 

1 โครงการตอป 

2.3.3.2 จํานวนชุมชนท่ีนํานวัตกรรมดาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไป

ใชประโยชน อยางนอย 1 

ชุมชนตอหน่ึงโครงการ 

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

   2.3.4 การฝกปฏิบัติงาน 

        ภาคสนามดาน

สาธารณสุข แบบบูรณา

การรวมระหวาง 

          นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

2.3.4.1 รอยละความพึงพอใจของชุมชน

ตอการดําเนินภาคสนาม 

         * ข้ึนกับนโยบายของคณะเรื่อง

การรวมหลักสตูรบูรณาการชุมชน

กับคณะอ่ืน  

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ  

ดร.รัฐพล ไกรกลาง 

กรณุา โสฬสจนิดา 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
บุคคล 

มหาวิทยาลยัมี
จํานวนเครือขาย
ความรวมมือกับ
ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมปละ
ไมนอยกวา 2 
เครือขาย 

กลยุทธท่ี 1 : 
สรางระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ี
เอ้ือตอการสราง
ผลงาน 

3.1.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรดาน
ภาษาอังกฤษในระดับ
การใชงาน 

3.1.1.1 บุคลากรสามารถใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 80 

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหนา 
งานบริหารฯ 

3.1.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรดานภาษาท่ี 3 
ในระดับการใชงาน 

3.1.2.1 บุคลากรสามารถใชภาษาท่ี 3 ใน
การสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 80 

- √ √ √ รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหนา 
งานบริหารฯ 

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 
การปรับเปลี่ยน
การบริการ
วิชาการ 

ยกระดับบทบาท
ของมหาวิทยาลัย
ในฐานะขุมปญญา
ของชาติ ในการ
ตอบสนอง ช้ีนํา 
และเตือนสติ
สังคม 

กลยุทธท่ี 2 : 
สงเสริมโครงการ
บริการวิชาการ
ใหมเพ่ือให
มหาวิทยาลยัเปน
แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาของ
สังคม (Center of 
Social Wisdom) 

4.2.1 โครงการประเมินความ
ตองการ และความพึง
พอใจของลูกคา และผูมี
สวนไดสวนเสียกับงาน
บริการวิชาการ 

4.2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูเรียน
ในระดับปรญิญาตรตีอการ
ใหบริการวิชาการ (ระดับ 5) 

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

   4.2.2 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการ

สนับสนุน และการ

ประชาสมัพันธการ

ใหบริการวิชาการ 

4.2.2.1 จํานวนผลิตภณัฑ หรือ 
          บริการท่ีไดรับการออกแบบและ 

          สงเสริม สรางมูลคาเพ่ิมจาก 

          ศิลปวัฒนธรรมอีสานหรือ 

          ภูมิปญญาทองถ่ิน (3 เรื่อง) 

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 5 

ปรับเปลี่ยนการ

บริหารจัดการ

องคกร 

มหาวิทยาลยัมี

แนวทางการ

ปฎิบัติงานท่ีเอ้ือ

ตอการขับเคลื่อน

องคกร 

 

กลยุทธท่ี 1 : 

ทบทวนระเบียบท่ี

เปนอุปสรรคตอ

การทํางานเพ่ือการ

ขับเคลื่อนกลยุทธ 

 

5.1.1 โครงการทบทวนแผน   
        ยุทธศาสตร 4 ป 

            (พ.ศ.2563 – 2566) และ 

           จัดทําแผนปฏิบัติการ 

5.1.1.1 รอยละของการรับรูและเขาใจ
ทิศทางองคกร (รอยละ 100) 

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  

ณิชาภา ตาริชกุล 

ชัญญา แสงสรุิยา 

5.1.2 โครงการพัฒนาระบบ

การบริหารความเสี่ยง
ของคณะสาธารณสขุ

ศาสตร 

5.1.2.1  มีระบบบริหารความเสี่ยง 

5.1.2.2 มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง 

5.1.2.3 มีการรายงานแผนบริหารความ

เสี่ยง 

5.1.2.4 มีผลการดาํเนินงานควบคมุความ
เสี่ยงทําใหระดับความเสีย่งลดลง 

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบริหารฯ  
ณิชาภา ตาริชกุล 

ชัญญา แสงสรุิยา 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 6 

สรางมหาวิทยาลัย 

ขอนแกนให

เปนที่นาทํางาน 

เปนมหาวิทยาลัย

ท่ีมีสภาพแวดลอม

ในสถานท่ีทํางาน

พรอมสําหรับ
บุคลากรทุกเพศ 

ทุกวัย รวมถึงผู

พิการ 

กลยุทธท่ี 1 : การ

สรางสภาพแวดลอม

ท่ีพรอมสําหรับการ

ทํางาน (Good 
Workplace)   

ของบุคลากรทุก

กลุม 

6.1.1 โครงการปรับปรุงหลังคา

รั่วซึมอาคารอรณุ 

จิรวัฒนกุล 

6.1.1.1จํานวนอาคารสถานท่ีไดรบัการ

ดูแลรักษา ใหมสีภาพการใชงาน

ไดและมีคณุภาพตามมาตรฐาน  

6.1.1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษา และ
บุคลากรตอสภาพแวดลอมของ

คณะ 

√ - - - รองฯบริหารฯ 

หนวยอาคาร

สถานท่ี 



แผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ.2563-2566 คณะสาธารณสุขศาสตร    43 

 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

   6.1.2 โครงการปรับปรุง

สุขลักษณะอาคาร

เลื่อน  สุริหาร เพ่ือ

ปองกันนกพิราบ 

 √ - - - รองฯบริหารฯ 

หนวยอาคาร

สถานท่ี 

   6.1.3 โครงการปรับปรุง

สภาพแวดลอมและ

ภูมิทัศน 

 √ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

หนวยอาคาร

สถานท่ี 

   6.1.4 โครงการปรับปรุง

อาคารปรดีา แยม

เจริญวงศ 

 - √ - - รองฯบริหารฯ 

หนวยอาคาร

สถานท่ี 

 มีระบบการ

จัดการสวัสดิการ

และสิทธิ

ประโยชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 2 : การ

เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการ

สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน 

6.2.1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

เตรียมความพรอม

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

6.2.1.1บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการท่ี

สูงข้ึน  

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบริหารฯ  

หัวหนา 

งานบริหารฯ 

 มีความผูกพันท่ีดี

กับบุคลากร 

 

กลยุทธท่ี 3 : การ

สรางความผูกพัน

กับบุคลากรอยาง

เปนระบบ 

6.3.1 โครงการสัมมนา 

         บุคลากรคณะฯ  

6.3.1.1 ผูเขารวมสมัมนาสามารถ 

          ยกระดับความสามารถ 

          ในการทํางานใหไดตาม 

          เปาประสงค 

 

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  

หัวหนา 

งานบริหารฯ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

   6.3.2 โครงการสานสัมพันธ 

        บุคลากร 

6.3.2.1 ผูเขารวมโครงการมีความ 

          พึงพอใจและมีความรัก 

          ความสามัคคีเปนหน่ึง 

          เดียวกัน 

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบรหิารฯ  

หัวหนา 

งานบริหารฯ 

   6.3.3 โครงการพบปะ

ผูบริหาร 

6.3.3.1 บุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน

การปฎิบัติงาน 

6.3.3.2 บุคลากรมีความรักความสามัคคี

กันมากข้ึน  

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบริหารฯ  

หัวหนา 

งานบริหารฯ 

 มีระบบการ

จัดการความรูและ

การเรยีนรูของ

องคกร 

 

กลยุทธท่ี 4 : การ

จัดการความรูและ

การเรยีนรูของ

องคกร 

6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยน  

        เรียนรู บุคลากรสาย  

        สนับสนุนระหวาง 

        หนวยงานในและ     

        นอกมหาวิทยาลัย 

6.4.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนได 

           ความรูมาพัฒนางาน 

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบรหิารฯ  

หัวหนา 

งานบริหารฯ 

   6.4.2 โครงการพัฒนาและ

ประชาสมัพันธ

เอกลักษณคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 

 

6.4.2.1 รอยละของความสําเร็จในการ   

           พัฒนาเอกลักษณ (รอยละ 85) 

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบริหารฯ  

หัวหนา 

งานบริหารฯ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 7 

สราง

มหาวิทยาลัย

ใหเปนที่นาอยู 

เพ่ือให

มหาวิทยาลยั 

ขอนแกนเปน

มหาวิทยาลยัท่ีมี

ชีวิต และ

สุนทรียะ สงผลให

เกิดความสุขใน

การเรยีนรู การ

ทํางาน และการ

พักอาศัย 

กลยุทธท่ี 1 : 

สรางมหาวิทยาลัย

สีเขียวดวยนโยบาย 

5G (Green 

campus 

initiative) 

 

7.1.1 โครงการปรับปรุง

หองเรียน และฝกอบรม 

อาคารเลื่อน สุรหิาร 

 √ - - - รองฯบริหารฯ 

หนวยอาคาร

สถานท่ี 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 8 

ปรับเปลี่ยน

องคกรใหกาว

เขาสูยุคดิจิทัล 

มีการพัฒนา

ระบบงานและ

กระบวนการ

ทํางานใหม โดย

อาศัยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 4 : การ

พัฒนาระบบการ

ทํางานและการ

เรียนรูดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

8.4.1 โครงการพัฒนา

บุคลากรสูระบบดิจิทัล 

และการพัฒนา

โปรแกรมระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

8.4.1.1 มีระบบฐานขอมูลคณะฯ   
    (Faculty database)  

   1) การบริหาร 

   2) การเรียนการสอน 

   3) การวิจัย 

   4)การบริการ 
8.4.1.2 มีการใชระบบในการ 

   1) การบันทึกขอมูล 

   2) การวิเคราะหขอมูล 

   3) รายงานผลแบบ Real time 
   4) นําผลมาใชในการวางแผน  

       ปรับปรุงงาน 

√ √ √ √ คณบด ี
รองคณบดฝีาย

บริหาร 

รศ.ดร.บัณฑิต 

ถ่ินคํารพ  

ศูนย DAMASAC 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

   8.4.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรและระบบ

สารสนเทศในระบบ

ปฏิบัติงาน 

 

8.4.2.1 บุคลากรสามารถใชระบบ
สารสนเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 100% 

√ √ - - รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  

หัวหนา 

งานบริหารฯ 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที ่9 

การนํา

มหาวิทยาลัยสู

ความเปน

นานาชาติ

  

มีเครือขายความ

รวมมือในระดับ

นานาชาติสําหรับ

พันธกิจทุกดาน

ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 1 : การ

สรางเครือขาย

ความรวมมือกับ

สถาบันใน

ตางประเทศเพ่ือ

ยกระดับดานกล 

การศึกษา วิจัย 

และบริการ 

(International 

networking) 

 

9.1.1 โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  
(International 
Conference on 
Public Health) ครั้งท่ี 
4 รวมกับเครือขาย
มหาวิทยาลยัและ
หนวยงานในภูมิภาค
เอเชีย (ไตหวัน, 
เวียดนาม, พมา, 
มาเลเซีย, เกาหลีใต, 
ลาว, อินโดนีเซีย, 
กัมพูชา, ญี่ปุน) 

9.1.1.1 มีการจัดประชุมวิชาการความ 

          ทาทายทางสุขภาพเพ่ือการ  

           พัฒนาท่ียั่งยืนระดับชาต ิและ  

           นานาชาติ  

(1 ครั้ง/ป) 

√ √ √ √ คณบด ี
รองฯวิจัยฯ 
ผช.ฝายการ
ตางประเทศ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

   9.1.2 โครงการเจรจา และ 
       พัฒนาความรวมมือใน  
       การพัฒนาโครงการวิจัย   
       ระยะยาวกับเครือขาย  
       และหนวยงานท่ี  
       เก่ียวของ  

9.1.2.1  มีฐานขอมูลโครงการวิจยั  
           ระยะยาวฯ ท่ีตอบโจทยมี   
            ผลกระทบตอสังคม 

√ √ √ √ รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

   9.1.3  โครงการสรางเครือขาย 

          ความรวมมือกับ

สถาบัน 

          ตางประเทศ 

9.1.3.1 จํานวนสถาบันเครือขาย 

            ตางประเทศ  (1 สถาบัน) 

√ √ √ √ ผช.ฝายการ

ตางประเทศ  

ผุสด ีไกยวงศ 

   9.1.4 โครงการแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการและ

วัฒนธรรมกับ

บุคลากรและนักศึกษา

จากสถาบัน

ตางประเทศ 

9.1.4.1 จํานวนนักศึกษาแลกเปลีย่น 

           ไป-มา ตางประเทศ  

√ √ √ √ ผช.ฝายการ

ตางประเทศ  

ผุสด ีไกยวงศ 

   9.1.5 โครงการผลิตนักศึกษา

ภายใตความรวมมือ

กับ Council of 

International 

Education 

Exchange (CIEE) 

9.1.5.1 จํานวนนักศึกษา CIEE  √ √ √ √ ผช.ฝายการ

ตางประเทศ  

ผุสด ีไกยวงศ 

   9.1.6  โครงการผลตินักศึกษา

ภายใตความรวมมือ

กับ USAC 

9.1.6.1 จํานวนนักศึกษา USAC  √ √ √ √ ผช.ฝายการ

ตางประเทศ  

ผุสด ีไกยวงศ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 มหาวิทยาลยัขอน
แกน ถูกจัดเปน 1 

ใน 600 ของ 

มหาวิทยาลยั

ระดับโลกในป 

2025 

กลยุทธท่ี 2 : การ
ดําเนินการเพ่ือการ

จัดอันดับ World 

University 

Ranking ท่ีสูงข้ึน 

9.2.1 โครงการพัฒนา  
        หลักสูตร 

        รวมกับหนวยงาน  

         ตางประเทศ 

9.2.1.1 จํานวนหลักสูตรท่ี 
          รวมกับหนวยงาน 

          ตางประเทศ (1 หลักสูตร) 

√ √ √ √ ผช.ฝายการ
ตางประเทศ  

ผุสด ีไกยวงศ 

 มหาวิทยาลยัเปน

ศูนยกลางดาน

วิชาการของ

ภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธท่ี 3 : สราง

ความรวมมือและ

การพัฒนารวมกับ

ประเทศในภมูิภาค

อาเซียน ท้ังดาน

การเรยีนการสอน 

การวิจัย การ

บริการวิชาการ 

รวมถึงการรวม

สรางนวัตกรรม 

9.3.1 โครงการสนับสนุน  

        ทุนการศึกษาแก 

        บุคลากรในประเทศ  

        อาเซยีนและประเทศใน 

        กลุม GMS 

9.3.1.1 จํานวน บุคลากรในกลุมประเทศ 

           อาเซียน และกลุม GMS ท่ีไดรับ 

           ทุนการศึกษา 

 

√ √ √ √ ผช.ฝายการ

ตางประเทศ  

ผอ.กองบริหารฯ 

ผุสด ีไกยวงศ 

 9.3.2 โครงการสานสัมพันธ 

        ศิษยเกานานาชาติกับ 

            คณะสาธารณสุขศาสตร 

9.3.2.1  ความพึงพอใจของผูเขารวม  

           โครงการฯ ไมนอยกวา 3.5             

√ √ √ √ ผช.ฝายการ

ตางประเทศ  

ผอ.กองบริหารฯ 

ผุสด ีไกยวงศ 

  9.3.3 โครงการประชาสัมพันธ 

        คณะสาธารณสุขศาสตร 

        สูนานาชาติ  

9.3.3.1  จํานวนหนวยงาน 

            ตางประเทศท่ีไดรับ 

            ขอมูลของคณะ         

√ √ √ √ ผช.ฝายการ

ตางประเทศ  

ผอ.กองบริหารฯ 

ผุสด ีไกยวงศ 

   9.3.4 โครงการช่ืนชมยินดี  

        และสรางสรรค    

            ความสมัพันธกับศิษยเกา 

9.3.4.1 ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการฯ ไมนอยกวา 3.5 

             

√ √ √ √ ดร.รัฐพล  ไกรกลาง 



แผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ.2563-2566 คณะสาธารณสุขศาสตร    49 

 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 มหาวิทยาลยัขอน

แกนมีบรรยากาศ

ของความเปน

นานาชาติ 

กลยุทธท่ี 4 : 

สรางความเปน

นานาชาติท้ังดาน

บุคลากร นักศึกษา 

และสภาพแวดลอม 

(International 

environment) 

9.4.1 โครงการเตรียมความ  

        พรอม ดานภาษาสู 

        ความเปนอาเซียน 

9.4.1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ 

           ดานภาษาตางประเทศ  

√ √ √ √ ผช.ฝายการ

ตางประเทศ  

ผุสด ีไกยวงศ 

 9.4.2 โครงการสนับสนุนให 

        คณาจารยและบุคลากร   

        เขารวมประชุมวิชาการ  

        นานาชาติ GMS 

9.4.2.1 จํานวนคณาจารย บุคลากร และ 

          นักศึกษา ท่ีเขารวมการประชุม 

          นานาชาติ   

√ √ √ √ ผช.ฝายการ

ตางประเทศ  

ผุสด ีไกยวงศ 

 9.4.3 โครงการแลกเปลี่ยน 

        เรียนรูกับผูเช่ียวชาญ 

        ชาวตางประเทศ  

         (International  

         Visiting Professor) 

9.4.3.1 จํานวนคณาจารยและบุคลากรท่ี 

          มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู (4 คน)  

√ √ √ √ ผช.ฝายการ

ตางประเทศ  

ผุสด ีไกยวงศ 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที ่10 

การบริหารโดย

ใชหลักธรร

มาภิบาล 

เปนมหาวิทยาลัย

ท่ีเปดเผย โปรงใส 

และเปนธรรม 

กลยุทธท่ี 1 : วาง

ระบบการบริหาร

จัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล ให

เกิดท่ัวท้ัง

มหาวิทยาลยั 

(Good Governance  

for all Units) 

10.1.1 ขับเคลื่อนถายทอด

ตัวช้ีวัด มอบหมายใน

คํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร 

ประเมินผล

ดําเนินการ และ

ออกแบบปรับปรุง

กระบวนการ 

10.1.1.1 มีการถายทอดตัวช้ีวัด 

            ตามคํารับรองปฏิบัต ิ

            ราชการของบุคลากรทุกระดับ 

10.1.1.2 ประเมินผลการดาํเนินงาน 

 

√ √ √ √ รองฯวิชาการฯ 

ณิชาภา ตาริชกุล 

ชัญญา แสงสุรยิา 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ ผูกํากับ/ 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที ่11 

เสริมสราง

ความรวมมือ

เพ่ือการพัฒนา 

มีความรวมมือใน

การทําโครงการ

ขนาดใหญเพ่ือ

พัฒนา

มหาวิทยาลยั

รวมกัน 

กลยุทธท่ี 1 : 

จัดทําโครงการ

ขนาดใหญรวมกัน

ระหวางคณะใน

กลุมวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และ

กลุมสังคมศาสตร 

 

11.1.1 โครงการวันสถาปนา 

          คณะฯ 

11.1.1.1 ความพึงพอใจของผูเขารวม 

            โครงการฯ ไมนอยกวา 3.5  

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบริหารฯ 

หัวหนางาน

บริหารฯ 

11.1.2  โครงการสืบสาน 

          ประเพณีสงกรานต  

          สมมาอาวุโส 

11.1.2.1 ความพึงพอใจของ ผูเขารวม 

            โครงการฯ ไมนอยกวา 3.5  

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบริหารฯ 

หัวหนางาน

บริหารฯ 

11.1.3  โครงการสานสมัพันธ 

          วันปใหม 

11.1.3.1 ความพึงพอใจของ ผูเขารวม  

            โครงการฯ ไมนอยกวา 3.5  

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบริหารฯ 

หัวหนางาน

บริหารฯ 

11.1.4  โครงการมุทิตาจิตผู

เกษียณอายรุาชการ 

11.1.4.1 ความพึงพอใจของ 

            ผูเขารวมโครงการฯ ไม 

            นอยกวา 3.5  

√ √ √ √ รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบริหารฯ 

หัวหนางาน

บริหารฯ 
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ตารางท่ี 2.5  สรุปจํานวนกลยุทธ แผนงาน/โครงการในแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2563-2566 คณะสาธารณสุขศาสตร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวน 

กลยุทธ 
แผนงาน/

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา  4 15 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัย  3 8 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 1 2 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ 1 2 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกร 1 2 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน 4 10 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู 1 1 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล 1 2 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ  4 14 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 1 1 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 1 4 

รวม 22 61 
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สวนท่ี 3  

การกํากับติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงาน 

 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2563 – 

2566 เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

การผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถถายทอดองคความรูเพ่ือนําไปแกไขปญหาใหกับชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

รวมท้ังไดรับการยอมรับท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ   มีสภาพแวดลอมสีเขียว มีความหวงใย ใสใจสังคม  

ในชวงป พ.ศ. 2563 – 2566  ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม รวม

ท้ังสิ้น 4 ประเด็นยุทธศาสตร 21 กลยุทธ 61 แผนงาน/โครงการ โดยการถายทอดเปาประสงค และตัวชี้วัดใหมี

ความสอดคลอง เชื่อมโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกันจากระดับมหาวิทยาลัยสูระดับสวนงาน ซ่ึงจะไดจัด

ประชุมเพ่ือชี้แจง ถายทอดแผนสูการปฏิบัติใหรับทราบท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย รวมท้ังดําเนินการจัดทําคํารับรอง

การปฏิบัติราชการระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานระดับสวนงาน และหนวยงานตางๆ ซ่ึงจะมีการกําหนด

ตัวชี้วัด เปาหมายท่ีสําคัญตามภารกิจหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย  

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดการกํากับติดตาม การนําแผนไปปฏิบัติ ท่ี เปนรูปธรรม และชัดเจนนั้น 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจัดทํารายละเอียดของโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณท่ีใช รวมท้ัง

ผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และจะมีกระบวนการในการติดตามความคืบหนาของโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง

เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัยท้ังการกํากับติดตามผานตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร และตัวชี้วัดระดับโครงการ 

รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจายงบประมาณ โดยจะแบงชวง

ระยะเวลาในการติดตามออกเปนรายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สําหรับการ

ดําเนินงานจะมีการนําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับตัวชี้วัด และคาเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเขาสูระบบ และกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยท้ังในระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับ

หลักสูตร เพ่ือใหผูบริหารไดมีระบบในการติดตามขอมูล ความคืบหนาของการดําเนินงานอยางใกลชิดและ

ตอเนื่อง รวมท้ังใชเปนขอมูลสําหรับการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตางๆ ให

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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ตารางท่ี 3.1  รายละเอียดการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน พ.ศ 2563 - 2566 

 

ท่ี การติดตาม/ประเมินผล ระยะเวลา หนวยงานท่ีตอง

รายงานผลการ

ดําเนนิงาน 

วิธีการ 

1 การติดตามการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ทุกครั้งท่ีมีการ

เบิกจาย 

- เจาของโครงการ ติดตามผลการดําเนินงานตาม

แบบรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ 

2 การติดตามการใชจาย

งบประมาณ 

ทุกเดือน - หนวยงานคลังและ  

  พัสดุ 

ติดตามการขออนุมัติเงินประจํา

งวด และการใชจาย/รายงาน

ผลการใชจายงบประมาณ 

  ทุกไตรมาส - หนวยจัดการ  

  ทรัพยากร 

ติดตามการใชจายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการ/รายงานผล

การใชจายงบประมาณ 

3 การติดตามการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ 

-  ผลงานตามตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร 

-  ผลงานตามโครงการ/

กิจกรรม 

-  ปญหา/อุปสรรค/การ

แกไขปญหา 

 

ทุกไตรมาส - เจาของโครงการ 

- หนวยจัดการ

ทรัพยากร 

ติดตามผลการดําเนินงานตาม

แบบรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ 
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 รายงานทุก  3/6/9/12 เดือน          รายงานทุก  3/6/9/12 เดือน

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.1  กระบวนการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2563 - 2566 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หนวยจัดการทรัพยากร 

(แผน/งบประมาณ)  

สรุปผล/วิเคราะห/ประเมินผล และจัดทํารายงาน 

หนวยจัดการทรัพยากร 

(ประกันคุณภาพการศึกษา) 

 /สรุปผล/วิเคราะห/ประเมินผล 

หนวยงาน/สาขาวิชา 

(ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร) 

รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

รายงาน KPI / คํารับรอง

ปฏิบัตริาชการ (OKRs) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งท่ี 107/2562 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งท่ี 12/2563 
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คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 

จัดพิมพโดย 

นางณิชาภา ตาริชกุล   

นางสาวชัญญา แสงสุริยา 

หนวยจัดการทรพัยากร  (แผน และงบประมาณ) 

งานบริหารท่ัวไป   กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน  

123  ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 

โทรศัพท 0–4342-4820  โทรสาร0–4342– 4821 

 

จัดพิมพท่ี 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 

 

ออกแบบปก 

นายธนกร   สุบรรณพงศ 

นายนัฐศักดิ์  เทวารุทธิ์ 


