
ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 

1 ปรับเปลี่ยน

การจัดการ

ศึกษา

1.1.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร สบ.

 MPH (International 

Program) สด. และ 

Dr.PH (International 

Program)

1.1.1.1 จํานวน

หลักสูตรที่ได

ปรับปรุง (2 

หลักสูตร)

1. หลักสูตร สบ. อยูระหวางการขอบรรจุ      

หลักสูตรใหม ในแผนพัฒนาอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2. หลักสูตร MPH (InternationalProgram) 

 และหลักสูตร สม. (ไทย) ไดรับความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรียบรอยแลว อยูระหวางการพิจารณา

รับทราบจาก อว.

3. หลักสูตร สด. และ Dr. PH. 

(International Program) อยูระหวาง

ดําเนินการ

ตุลาคม 2563 - 

มิถุนายน 2564

        50,000 รองคณบดีฝาย

การศึกษา

ประธานหลักสูตร

กุศล รักญาติ

อรวรรณ ดีสุรกุล

1.1.2 ยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการจัด

การศึกษา พัฒนาสู

ความเปนเลิศ และ

ปรับปรุงกระบวนการ

ตามผลการประเมิน

1.1.2.1 คณะฯ 

ยกระดับเขาสู 

EdPEx 300

1.เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ภายในฯ ที่ 226/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 

2563                    

2. เสนอโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการศึกษา พัฒนาสูความเปนเลิศ 

ปรับปรุง และกระบวนการประเมิน เดือน

ธันวาคม  2563

3. ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม  2564  

ณ หองรับรอง 3

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564

        50,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ชัญญา แสงสุริยา

บัณฑิตมี

ความสามารถ

เรียนรูดวย

ตนเองได มี

ความคิด

สรางสรรค 

สามารถคิด 

วิเคราะห 

สังเคราะห

ความรูได

กลยุทธที่ 1 : พัฒนา

หลักสูตรเดิมสู

กระบวนทัศนใหม 

สงเสริมการเรียนรู

แบบใหม (Flipped 

classroom) เนนการ

เรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง 

(Experiential 

learning)

ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

4. ประชุมครั้งที่ 2  วันที่ 29 มกราคม  2564 

ณ หองรับรอง 3

5. ประชุมครั้งที่ 3 วันที่  2 กุมภาพันธ  

2564 ณ หองรับรอง 3

6. ประชุมครั้งที่ 4  วันที่ 19 กุมภาพันธ  

2564 ณ หองประชุมบานกลางสวน

7. ประชุมครั้งที่ 5    วันที่  7 มีนาคม  2564 

ณ หองรับรอง 3

8. สัมมนาเตรียมความพรอม EdPEx 300    

วันที่  8-9  และ 17-18 มีนาคม  2564 ณ 

หองโรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแกน

1.1.3 โครงการรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพ

ในระดับหลักสูตร / 

คณะ ดวยเกณฑ IQA, 

TQR, EdPEx

1.1.3.1 จํานวน

หลักสูตรที่ผาน

การประเมินตาม

เกณฑคุณภาพฯ

ในระดับดี (3.50 

้

1.เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา 2563 

ที่ 227/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2563 

2. เสนอโครงการรับการตรวจประเมิน

 คุณภาพในระดับหลักสูตรคณะฯ ดวย

     

50,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ชัญญา แสงสุริยา

มีหลักสูตรที่

ชวยพัฒนา

ทักษะใหคนวัย

ทํางานสามารถ

กาวทันความรู 

เทคโนโลยี

กลยุทธที่ 2 : สราง

หลักสูตรใหมตาม

ความตองการของ

สังคมและมีหลักสูตร

สําหรับประชาชนทุก

อายุ

1.2.1 ประชาสัมพันธ

หลักสูตร/อบรม/เชิงรุก

1.2.1 จํานวนที่

ไปประชาสัมพันธ

ไดดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรสัญจร 

รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 ครั้ง  

(ศูนยประชุมกาญจนาภิเษก, โรงเรียนอุดร

พิทยานุกล (21 ตค 63) และโรงเรียนสตรี

ชัยภูมิ (6 พย 63)

ตุลาคม 2563 - 

กุมภาพันธ 2564

 50,000 รองคณบดีฝาย

การศึกษา

ธิรดา บุญทอง

แพง

อรวรรณ ดีสุรกุล

เกียรติศักดิ์ เกวใจ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

และทักษะ

ใหม ๆ ที่จําเปน

สําหรับการ

ทํางาน

1.2.2  พัฒนาหลักสูตร

ที่ เสริมสราง ศักยภาพ

กําลังคนดานวิชาชีพ

การสาธารณสุข

โครงการพัฒนา

หลักสูตรที่สามารถ

เทียบโอนหนวยกิต 

จากการเขารวมอบรม

ระยะสั้น (Short 

course training) กรม

อนามัย 420 ชั่วโมง 

และHIA

1.2.2.1 จํานวน

รายวิชาที่ไดทวน

สอบ (รอยละ 

100)

ไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

 แลว และเสนอ (ราง) ประกาศ  มข.

(ฉบับที่        /๒๕๖๔) เรื่อง  การจัดการ

ศึกษาตลอดชีวิต และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรชุดวิชา  

สาขาวิทยาการระบาดประยุกตและชีวสถิติ  

สาขาการจัดการระบบบริการสุขภาพ

และโรงพยาบาล และสาขาการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 แลว

มกราคม - 

เมษายน 2564

        10,000 รองคณบดีฝาย

การศึกษา

กุศล รักญาติ

อรวรรณ ดีสุรกุล

นักศึกษามี

สมรรถนะที่

ครบถวนตาม

หลักสูตร 

สามารถปรับตัว

ตอการ

เปลี่ยนแปลงได

กลยุทธที่ 3 : พัฒนา

นักศึกษาใหมี

สมรรถนะและทักษะ

ที่จําเปนในอนาคต

1.3.1 โครงการเชิดชู

เกียรติบุคลากร 

(ตรวจสอบชื่อตาม

ประกาศคณะ) ตํารา 

วิจัย ผลงานวิชาการ

 1.3.1.1 จํานวน

บุคลากรที่ไดรับ

การเชิดชูเกียรติ

ผลิตผล

งานวิชาการ

อยูระหวางดําเนินงาน ธันวาคม 2563       100,000 รองคณบดีฝาย

การศึกษา

กุศล รักญาติ

อรวรรณ ดีสุรกุล

อรุณรัตน  ศิลา

รัตน



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

1.4.1 โครงการพัฒนา

หองปฎิบัติการกลางให

ไดรับการรับรอง

มาตรฐานสากล

1.4.1.1 จํานวน

หองปฏิบัติการ

กลางที่มีความ

ปลอดภัยตอ

ชุมชนและ

สิ่งแวดลอม

อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุง

หองปฏิบัติการกลาง

 ตุลาคม - 

ธันวาคม 2563

              -   รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

ดร.รัฐพล ไกร

กลาง

1.4.2 สนับสนุนเขารวม

โครงการยกระดับ

มาตรฐาน

หองปฏิบัติการ ESPEL

1.4.2.1 รายได

จากการบริการ

ตรวจวิเคราะห

เพิ่มขึ้น

อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุง

หองปฏิบัติการกลาง

 ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564

              -   รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

ผศ.ดร.กาญนิถา

 ครองธรรมชาติ

1.4.3  พัฒนาหลักสูตร

ที่ เสริมสราง ศักยภาพ

กําลังคนดานวิชาชีพ

การสาธารณสุข

โครงการพัฒนา

หลักสูตรที่สามารถ

เทียบโอนหนวยกิต 

จากการเขารวมอบรม

ระยะสั้น (Short 

course training) กรม

อนามัย 420 ชั่วโมง 

และHIA

1.4.3.1  จํานวน

หลักสูตรที่

เสริมสราง

ศักยภาพ

กําลังคนดาน

วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน

อยูระหวางดําเนินงาน พฤศจิกายน 2563

 - กุมภาพันธ 

2564

        50,000 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

รองคณบดีฝาย

การศึกษา

ดร.พฤกษ ตัญ

ตรัยรัตน

ผศ.ดร.เกศินี 

สราญฤทธิชัย

ดร.พรพิมล ชู

พานิช

ดร.กิตติพงษ 

สอนลอม

นักศึกษามี

ศักยภาพดาน

การวิจัยสูง 

มหาวิทยาลัยมี

ผลงาน วิจัยที่

เพิ่มขึ้น และมี

ผลงานทําให

เกิดนวัตกรรม

มากขึ้น

กลยุทธที่ 4 : พัฒนา

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาให

สามารถสราง

ผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมที่มี

คุณภาพสูง



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 

2 ปรับเปลี่ยน

การทํางานวิจัย

มหาวิทยาลัยมี

จํานวนนักวิจัย 

เพิ่มขึ้นจากเดิม

ปละไมนอยกวา

รอยละ 5

กลยุทธที่ 1 : เพิ่ม

จํานวนนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย

 2.1.1 โครงการพัฒนา

เครือขายความรวมมือ

ดานการวิจัยกับสถาบัน

ในประเทศและ

ตางประเทศ

2.1.1.1 จํานวน

อาจารยที่ทําวิจัย

รวมกับเครือขาย

ในระดับประเทศ

 และตางประเทศ

2.1.1.2 จํานวน

งานวิจัยรวมกับ

มหาวิทยาลัยที่

ติดอันดับ 1-400 

ของโลก

อยูระหวางดําเนินงาน ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564

      250,000 คณบดี

รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

มีการเพิ่ม

จํานวน

โครงการวิจัย 

(Research 

program) 

อยางนอยปละ 5

 ทีม

กลยุทธที่ 2 : สงเสริม

ใหเกิดโครงการวิจัย

ขนาดใหญที่ทํางาน

วิจัยเปนทีมและ

ทํางานตอเนื่อง 

(Research 

programs)เพื่อให

สามารถตอบโจทย

ใหญที่มีผลกระทบ 

(Impact) สูงได

2.2.1 โครงการพัฒนา

ความ เขมแข็งกลุมวิจัย

 และสงเสริมงานวิจัย

ขนาดใหญที่ทํางานวิจัย

เปนทีม และตอเนื่อง 

(Research 

 programs) เพื่อตอบ  

โจทยที่มีผลกระทบสูง

2.2.1.1  จํานวน

กลุมวิจัยที่ไดรับ

การพัฒนา (1 

กลุม)

2.2.1.2   ไดรับ

งบประมาณ

สนับสนุนดาน

วิจัยและบริการ

วิชาการจาก

แหลงทุนภายนอก 

2.2.1.3  มี

นวัตกรรมที่

กอใหเกิดรายได 

 อยางนอย 1 

ชิ้น/ป

อยูระหวางดําเนินงาน พฤศจิกายน 2563         50,000 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

ดร.นาฏนภา หีบ

แกวฯ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

2.2.2 โครงการพัฒนา

กลไกการสนับสนุนการ

ตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ

2.2.2.1 รอยละ

บทความวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพ 

 หรือเผยแพรใน

วารสาร 

ระดับชาติ และ

นานาชาติตอ

จํานวนอาจารย

และ นักวิจัย

ประจํา (รอยละ 

100)/ เฉลี่ย 1 

เรื่องตอ 1 คน

จัดโครงการเชิญผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 

มาใหความรูเรื่องการเขียนเชิงวิชาการเพื่อ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รวมถึงการ

วางแผนจัดทําวารสารนานาชาติคณะ

สาธารณสุขศาสตร

พฤศจิกายน 2563         50,000 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

มีจํานวน

ผลิตภัณฑและ

นวัตกรรมที่

สามารถสราง

รายไดใหกับ

มหาวิทยาลัย

เพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง

กลยุทธที่ 3 : ผลักดัน

งานวิจัยเพื่อสราง

ผลิตภัณฑใหมหรือ

นวัตกรรมในเชิง

พาณิชย 

(Innovation and 

Commercialized 

Research)

2.3.1 โครงการสงเสริม

ระบบและกลไกการ

จัดการความรูจาก

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคเพื่อนําไปใช

ประโยชน

2.3.1.1 รอยละ

ของผลงานวิจัย/

บริการวิชาการที่

นําไปใช

ประโยชนและ

กอใหเกิดคุณคา

ตอสังคม     

(รอยละ 30 ควร

พิจารณาประเด็น

คุณภาพของงาน

รวมกับเชิง

- จัดทําโครงการเรียบรอยแลว และอยูใน

ระหวางดําเนินการ

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564

      128,800 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

เพลินจิต ทุมมา

นอก

กรุณา โสฬส

จินดา



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

2.3.2 โครงการเสวนา

วิจัย นวัตกรรม และ

บริการวิชาการที่

สอดคลองกับปญหา

สาธารณสุขตาม

สถานการณปจจุบัน

2.3.2.1 ได

แนวทางในการ

พัฒนานวัตกรรม 

และบริการ

วิชาการ อยาง

นอย 2 ประเด็น

กุมภาพันธ 2564         40,000 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

ผศ.ดร.อนุชนรา 

ตาลกุลฯ

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 

3 ปรับเปลี่ยน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร

บุคคล

มหาวิทยาลัยมี

จํานวน

เครือขายความ

รวมมือกับภาค

ธุรกิจและ

อุตสาหกรรมป

ละไมนอยกวา 2

 เครือขาย

กลยุทธที่ 1 : สราง

ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่

เอื้อตอการสราง

ผลงาน

3.1.1 โครงการพัฒนา

บุคลากรดาน

ภาษาอังกฤษในระดับ

การใชงาน

3.1.1.1 บุคลากร

สามารถใช

ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 80

อยูระหวางการดําเนินการโครงการฯ กุมภาพันธ - 

เมษายน 2564

10,000 ผอ.กองบริหารฯ

ขวัญหทัย 

สินเธาว และคณะ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 

4 การ

ปรับเปลี่ยน

การบริการ

วิชาการ

ยกระดับ

บทบาทของ

มหาวิทยาลัยใน

ฐานะขุมปญญา

ของชาติ ในการ

ตอบสนอง ชี้นํา

 และเตือนสติ

สังคม

กลยุทธที่ 2 : สงเสริม

โครงการบริการ

วิชาการใหมเพื่อให

มหาวิทยาลัยเปน

แหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาของสังคม 

(Center of Social 

Wisdom)

4.2.1 โครงการประเมิน

ความตองการ และ

ความพึงพอใจของลูกคา

 และผูมีสวนไดสวนเสีย

กับงานบริการวิชาการ

4.2.1.1 ระดับ

ความพึงพอใจ

ของของลูกคา 

และผูมีสวนได

สวนเสียตอการ

ใหบริการวิชาการ

 (ระดับ 5)

- จัดทําโครงการเรียบรอยแลว และอยูใน

ระหวางดําเนินการโครงการ

มิถุนายน 2564         10,000 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

กรุณา โสฬส

จินดา

4.2.2 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบการ

สนับสนุน และการ

ประชาสัมพันธการ

ใหบริการวิชาการ

- จัดทําโครงการ และอยูในระหวางดําเนินการ

โครงการจัดทํา VDO "พลิกโฉมประเทศไทย" 

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการใหบริการ

วิชาการ

กุมภาพันธ 2564         30,000 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

กรุณา โสฬส

จินดา

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 

5 ปรับเปลี่ยน

การบริหาร

จัดการองคกร

มหาวิทยาลัยมี

แนวทางการ

ปฎิบัติงานที่เอื้อ

ตอการ

ขับเคลื่อนองคกร

กลยุทธที่ 1 : 

ทบทวนระเบียบที่

เปนอุปสรรคตอการ

ทํางานเพื่อการ

ขับเคลื่อนกลยุทธ

5.1.1 โครงการทบทวน

แผน  

ยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.

2563 – 2566) และ

จัดทําแผนปฏิบัติการ

5.1.1.1 รอยละ

ของการรับรูและ

เขาใจทิศทาง

องคกร (รอยละ 

100)

- ผูบริหารคณะ ประชุมทบทวน วิสัยทัศน 

เปาประสงค คานิยมองคกร สมรรถนะหลัก 

และ SWOT เพื่อจัดทําแผนกลยุทธที่ทาทาย 

และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ ครั้งที่ 1 ในวันที่

 8-9 มีค. 64 ณ โรงแรมโฆษะ และ ครั้งที่ 2 

ในวันที่ 17-18 มีค.64 ณ หองรับรอง 3 คณะ

สาธารณสุขศาสตร

ตุลาคม 2563  - 

กันยายน 2564

100,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

ณิชาภา ตาริชกุล



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

5.1.2 โครงการพัฒนา

ระบบการบริหารความ

เสี่ยงของคณะ

สาธารณสุขศาสตร

5.1.2.1  มีระบบ

บริหารความเสี่ยง

5.1.2.2 มีการ

จัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง

5.1.2.3 มีการ

รายงานแผน

บริหารความเสี่ยง

5.1.2.4 มีผลการ

ดําเนินงาน

ควบคุมความ

เสี่ยงทําใหระดับ

ความเสี่ยงลดลง

- ดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คําสั่งที่ 

217/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

- ประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 29 ตุลาคม 

2563 เพื่อระบุความเสี่ยง และจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง

- ไดแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 

2564 โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ นําสง มข.

เรียบรอยแลว

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564

10,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

ณิชาภา ตาริชกุล

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 

6 สราง

มหาวิทยาลัย

ขอนแกนให

เปนที่นาทํางาน

เปน

มหาวิทยาลัยที่

มีสภาพแวดลอม

ในสถานที่

ทํางานพรอม

สําหรับบุคลากร

กลยุทธที่ 1 : การ

สรางสภาพแวดลอม

ที่พรอมสําหรับการ

ทํางาน (Good 

Workplace)   ของ

บุคลากรทุกกลุม

6.1.1 โครงการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอม

และภูมิทัศน (ปรับปรุง

ลิฟท) (ปรับเปนหอง

แพทยแผนไทยชั่วคราว)

6.1.1.1จํานวน

อาคารสถานที่

ไดรับการดูแล

รักษา ใหมีสภาพ

การใชงานไดและ

มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

ดําเนินการเรียบรอย ธันวาคม 2563 - 

มิถุนายน 2564

    1,000,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

หนวยอาคาร

สถานที่

เทพภมร คําสอง

และคณะ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

ทุกเพศ ทุกวัย 

รวมถึงผูพิการ

6.1.2 โครงการ

ปรับปรุงอาคารเลื่อน 

สุริหาร, หองประชุม 

และตาขายกันนก

6.1.1.2 ความพึง

พอใจของ

นักศึกษา และ

บุคลากรตอ

สภาพแวดลอม

ของคณะ

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

6.1.3 โครงการ

ปรับปรุงหองเรียน

ทางไกล (smart 

classroom) และ

หองเรียนปริญญาเอก

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

6.1.4 โครงการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนบริเวณ

รอบอาคาร อุปกรณ

เขา-ออก ลานจอดรถ 

และดานอื่นๆ

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

6.1.5 โครงการ

ปรับปรุงลิฟทโดยสาร

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

มีระบบการ

จัดการ

สวัสดิการและ

สิทธิประโยชนที่

มีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 2 : การ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการ

สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน

6.2.1 การพัฒนา

บุคลากรเพื่อเตรียม

ความพรอมตําแหนงที่

สูงขึ้น

6.2.1.1บุคลากร

มีตําแหนงที่สูงขึ้น

ขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาในการจัดจากเดิม 

กุมภาพันธ-พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเปน 

กุมภาพันธ-กันยายน 2564 เนื่องจากมี

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19

กุมภาพันธ - 

พฤษภาคม 2564

20,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

สุจิตรา พลเชียง

สา และคณะ

มีความผูกพันที่

ดีกับบุคลากร

กลยุทธที่ 3 : การ

สรางความผูกพันกับ

บุคลากรอยางเปน

ระบบ

6.3.1 โครงการสัมมนา

บุคลากรคณะฯ 

6.3.1.1 ผูเขารวม

สัมมนาสามารถ

ยกระดับความ

สามารถ ในการ

ทํางานใหไดตาม 

เปาประสงค

อยูระหวางดําเนินงาน เมษายน - 

พฤษภาคม 2564

200,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

จิราพร บุญจวง 

และคณะ

6.3.2 โครงการ

เสริมสราง

ความสัมพันธบุคลากร 

(ผูบริหารพบบุคลากร

สายสนับสนุนและสาย

ผูสอน)

6.3.2.1 ผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจและมี

ความรักความ

สามัคคีเปนหนึ่ง

เดียวกัน

6.3.3.1 บุคลากร

มีขวัญและ

กําลังใจในการ

ดําเนินโครงการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม

 2564 และดําเนินโครงการครั้งที่ 2 เมื่อ 31 

มีนาคม 2564

พฤศจิกายน 2563

 - กันยายน 2564

50,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

เพลินจิต ทุมมา

นอก และคณะ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

มีระบบการ

จัดการความรู

และการเรียนรู

ขององคกร

กลยุทธที่ 4 : การ

จัดการความรูและ

การเรียนรูขององคกร

6.4.1 โครงการ

แลกเปลี่ยน 

เรียนรู บุคลากรสายสนับ

สนุนระหวางหนวยงาน

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

6.4.1.1 บุคลากร

สายสนับสนุนได

ความรูมาพัฒนา

งาน

ไดนําเสนอโครงการแลว แตเนื่องจาก

สถานการณโควิด 19 จึงตองขอระงับโครงการ

ชั่วคราวไวกอน

กุมภาพันธ - 

สิงหาคม 2564

50,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

เทพภมร คําสอง

 และคณะ

6.4.2 โครงการพัฒนา

และประชาสัมพันธ 

เอกลักษณคณะ

สาธารณสุขศาสตร

6.4.2.1 รอยละ

ของความสําเร็จ

ในการพัฒนา

เอกลักษณ (รอย

ละ 85)

ตุลาคม -

พฤศจิกายน 2563

      100,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 

8 ปรับเปลี่ยน

องคกรใหกาว

เขาสูยุคดิจิทัล

มีการพัฒนา

ระบบงานและ

กระบวนการ

ทํางานใหม โดย

อาศัยเทคโนโลยี

ดิจิทัล

กลยุทธที่ 4 : การ

พัฒนาระบบการ

ทํางานและการ

เรียนรูดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล

8.4.1 โครงการพัฒนา

ระบบระบบดิจิทัล และ

การพัฒนาโปรแกรม

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

8.4.1.1 มีระบบ

ฐานขอมูลคณะฯ  

    (Faculty 

database) 

   1) การบริหาร

   2) การเรียน

การสอน

   3) การวิจัย

   4)การบริการ

8.4.1.2 มีการใช

ระบบในการ

   1) การบันทึก

ขอมูล

   2) การ

วิเคราะหขอมูล

   3) รายงานผล

แบบ Real time

   4) นําผลมาใช

ในการวางแผน

ปรับปรุงงาน

อยูระหวางดําเนินงาน ตุลาคม 2563 -  

พฤษภาคม 2564

      100,000 รศ.ดร.บัณฑิต 

ถิ่นคํารพ

รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

คณะกรรมการฯ

ศรศักดิ์ อุระ

8.4.2 โครงการพัฒนา

บุคลากรระบบ

สารสนเทศและทักษะ

ศตวรรษที่ 21

อยูระหวางดําเนินงาน 20,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

คณะกรรมการฯ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 

9 การนํา

มหาวิทยาลัย

สูความเปน

นานาชาติ

มีเครือขายความ

รวมมือในระดับ

นานาชาติ

สําหรับพันธกิจ

ทุกดานของ

มหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 1 : การ

สรางเครือขายความ

รวมมือกับสถาบันใน

ตางประเทศเพื่อ

ยกระดับดานกล 

การศึกษา วิจัย และ

บริการ 

(International 

networking)

9.1.1 โครงการจัด

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  

(International 

Conference on 

Public Health) ครั้งที่ 

4 รวมกับเครือขาย

มหาวิทยาลัยและ

หนวยงานในภูมิภาค

เอเชีย (ไตหวัน, 

เวียดนาม, พมา, 

9.1.1.1 มีการจัด

ประชุมวิชาการ

ความทาทายทาง

สุขภาพเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

ระดับชาติ และ

นานาชาติ (1 

ครั้ง/ป)

อยูระหวางดําเนินงาน กันยายน 2564       300,000 คณบดี

รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

9.1.2 โครงการเจรจา 

และพัฒนาความรวมมือ

ในการพัฒนา

โครงการวิจัยระยะยาว

กับเครือขาย และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

อยูระหวางดําเนินงาน



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

9.1.3  โครงการสราง

เครือขายความรวมมือ

กับสถาบันตางประเทศ

9.1.3.1 จํานวน

สถาบันเครือขาย

ตางประเทศ  

(1 สถาบัน)

มีการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

กับ Faculty of Health and harmacy, 

University of Muhammadiyah 

Kalimantan Timur ประเทศอินโดนิเซีย, 

University of Public Health ประเทศเมียน

มา และ Cotton On Foundation (ลงนาม

ทางไปรษณีย) รวมถึงมีการตออายุสมาชิก 

tropEd  Network

พฤศจิกายน 63 -

สิงหาคม 2564

      200,000 คณบดี

ผูอํานวยการ

กองบริหารฯ

ผุสดี ไกยวงษ

9.1.4 โครงการ

แลกเปลี่ยนทางวิชาการ

และวัฒนธรรมกับ

บุคลากรและนักศึกษา

จากสถาบันตางประเทศ

9.1.4.1 จํานวน

นักศึกษา

แลกเปลี่ยน ไป-

มา ตางประเทศ 

ไมสามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19

มีนาคม -

พฤษภาคม 2564

      100,000 คณบดี

ผุสดี ไกยวงษ

9.1.5  โครงการผลิต

นักศึกษาภายใตความ

รวมมือกับ USAC

9.1.5.1 จํานวน

นักศึกษา USAC

ไมสามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19

มกราคม - 

กันยายน 2564

      100,000 คณบดี

ผุสดี ไกยวงษ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

มหาวิทยาลัยขอน

แกน ถูกจัดเปน 

1 ใน 600 ของ 

มหาวิทยาลัย

ระดับโลกในป 

2025

กลยุทธที่ 2 : การ

ดําเนินการเพื่อการ

จัดอันดับ World 

University Ranking

 ที่สูงขึ้น

9.2.1 โครงการพัฒนา 

หลักสูตรรวมกับ

หนวยงานตางประเทศ

9.2.1.1 จํานวน

หลักสูตรที่

รวมกับหนวยงาน

ตางประเทศ (1 

หลักสูตร)

ไมสามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19

มกราคม -

พฤษภาคม 2564

        50,000 คณบดี

รองคณบดีฝาย

การศึกษา

มหาวิทยาลัย

เปนศูนยกลาง

ดานวิชาการ

ของภูมิภาค

อาเซียน

กลยุทธที่ 3 : สราง

ความรวมมือและ

การพัฒนารวมกับ

ประเทศในภูมิภาค

อาเซียน ทั้งดานการ

เรียนการสอน การ

วิจัย การบริการ

วิชาการ รวมถึงการ

รวมสรางนวัตกรรม

9.3.1 โครงการ

สนับสนุน 

ทุนการศึกษาแก

บุคลากรในประเทศ

อาเซียนและประเทศใน

กลุม GMS

9.3.1.1 จํานวน 

บุคลากรในกลุม

ประเทศอาเซียน 

และกลุม GMS ที่

ไดรับทุนการศึกษา

ดําเนินการจัดกิจกรรมและดําเนินโครงการ

ตามแผนแลว

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564

      874,000 คณบดี

ผุสดี ไกยวงษ

 9.3.2 โครงการประชา

สัมพันธคณะ

สาธารณสุขศาสตร สู

นานาชาติ 

9.3.2 โครงการ

ประชา

สัมพันธคณะ

สาธารณสุข

ศาสตร สู

นานาชาติ  

      

สิงหาคม - 

กันยายน 2564

        50,000 คณบดี

ผูอํานวยการ

กองบริหารฯ

ผุสดี ไกยวงษ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

9.3.3.1  จํานวน

หนวยงาน

ตางประเทศที่

ไดรับขอมูลของ

คณะ

มหาวิทยาลัยขอน

แกนมี

บรรยากาศของ

ความเปน

นานาชาติ

9.4.1 โครงการเตรียม

ความ 

พรอม ดานภาษาสูความ

เปนอาเซียน

9.4.1.1 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการดาน

ภาษาตาง

ประเทศ 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจาก รอให

สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ดี

ขึ้น จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได

มีนาคม - 

พฤษภาคม 2564

        20,000 คณบดี

ผุสดี ไกยวงษ

9.4.2 โครงการ

สนับสนุนให

คณาจารยและบุคลากร

เขารวมประชุม

วิชาการนานาชาติ GMS

9.4.2.1 จํานวน

คณาจารย 

บุคลากร และ

นักศึกษา ที่เขา

รวมการประชุม

นานาชาติ  

ยังไมได ดําเนินการ เนื่องจาก รอให

สถานการณการรบาดของโรค COVID-19 ดีขึ้น

 จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได

มีนาคม - เมษายน

 2564

      100,000 คณบดี

ผูอํานวยการ

กองบริหารฯ

ผุสดี ไกยวงษ

9.4.3 โครงการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรูกับผูเชี่ยวชาญ

ชาวตางประเทศ 

(International 

Visiting Professor)

9.4.3.1 จํานวน

คณาจารยและ

บุคลากรที่มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

มี International Visiting Professor จาก

ประเทศเนปาล คือ Asst. Prof. Dr. Roshan 

Mahato ปฏิบัติงานที่คณะสาธารณสุขศาสตร

 ตั้งแต 1 มีนาคม-30 กันยายน 64

มกราคม - 

กันยายน 2564

      100,000 คณบดี

ผุสดี ไกยวงษ

กลยุทธที่ 4 : สราง

ความเปนนานาชาติ

ทั้งดานบุคลากร 

นักศึกษา และ

สภาพแวดลอม 

(International 

environment)



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 

10 การบริหาร

โดยใชหลัก

ธรรมาภิบาล

เปน

มหาวิทยาลัยที่

เปดเผย โปรงใส

 และเปนธรรม

กลยุทธที่ 1 : วาง

ระบบการบริหาร

จัดการดวยหลักธรร

มาภิบาล ใหเกิดทั่ว

ทั้งมหาวิทยาลัย 

(Good 

Governance 

for all Units)

10.1.1 ขับเคลื่อน

ถายทอดตัวชี้วัด ตาม 

OKRs ผลลัพธหมวด 7 

(EdPEx) โครงการตาม

แผนปฏิบัติการของ

บุคลากร ประเมินผล

ดําเนินการ และ

ออกแบบปรับปรุง

กระบวนการ

10.1.1.1 มีการ

ถายทอดตัวชี้วัด

ตาม OKRs  

ผลลัพธหมวด 7 

(EdPEx) 

โครงการตาม

แผนปฏิบัติการ

10.1.1.2 

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

1.เสนอแตงตั้งคณะกรรมการมอบหมายหนาที่

ความรับผิดชอบในงานดานตางๆ  ที่ 

235/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563           

         

2. เสนอโครงการขับเคลื่อนถายทอดตัวชี้วัด 

มอบหมายในคํารับรองการปฏิบัติงานของ

บุคลากร  เดือนมกราคม 2564

3. ติดตามความกาวหนาตัวชี้วัด OKRs ไตร

มาส1-2 เดือนมีนาคม  2564

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564

        10,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ชัญญา แสงสุริยา

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 

11 เสริมสราง

ความรวมมือ

เพื่อการพัฒนา

 มีความรวมมือ

ในการทํา

โครงการขนาด

ใหญเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย

รวมกัน

 

 

 

กลยุทธที่ 1 : จัดทํา

โครงการขนาดใหญ

รวมกันระหวางคณะ

ในกลุมวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และกลุม

สังคมศาสตร

11.1.1 โครงการวัน

สถาปนา

คณะฯ

11.1.1.1 ความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการฯ ไม

นอยกวา 3.5 

- ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการ

สถาปนาคณะ ตามคําสั่งที่ 218/2563 ลว 20 

ตค.63

- ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน/

มอบหมายงาน วันที่ 29 ตค.63 เวลา 14.00 น.

 ณ หองตักศิลา

- ทําบุญใสบาตร 10 รูป วันที่ 27 พย.63

- ประเมินและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

27 พฤศจิกายน 

2563

        80,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

ปราณี อิ่มนาง

และคณะ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

11.1.2  โครงการสืบ

สานประเพณีสงกรานต

 สมมาอาวุโส

11.1.2.1 ความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการฯ ไม

นอยกวา 3.5 

-ผูบริหารไดเขารวมกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อ

เดินขบวนประเพณีสงกรานต สมมาอาวุโส ใน

วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ บึงศรีฐาน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

เมษายน 2564 30,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

ปยะ หรอยดา 

และคณะ

11.1.3  โครงการสาน

สัมพันธสรางสามัคคีสืบ

สานวัฒนธรรม

11.1.3.1 ความ

พึงพอใจของ 

ผูเขารวม

โครงการฯ ไม

นอยกวา 3.5 

ไดทําแบบสํารวจสอบถามวันที่ดําเนินกิจกรรม 

ไดขอสรุปวา ดําเนินกิจกรรมในวันที่ 8 

เมษายน 2564  จัดทําแบบเสนอโครงการวันที่

 19 มีนาคม 2564 เมื่อไดรับอนุมัติแลว 

ประชุมเตรียมงาน วันที่ 30 มีนาคม 2564 

จัดหาสถานที่และวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ

จัดกิจกรรม วันที่ 5 เมษายน 2564 มีประกาศ

สถานการณโควิด 19 แพรระบาด จึงงดจัด

กิจกรรมที่มีการรวมตัวจํานวนมาก ปรับเปลี่ยน

เปนกิจกรรมสงคน้ําสมมาบูชาพระพุทธรูป 

บริเวณลานหนางานวิชาการการ และการรด

น้ําดําหัวผูอาวุโสจัดแบบเฉพาะกลุมงานที่มี

ขนาดเล็กลง และสวมใสหนากาอนามัย ตาม

มาตรการปองกันความเสี่ยงตอโรคระบาดโควิด

 19 รายงานการดําเนินงานอยูระหวางการจัด

สรุป คะ

ธันวาคม 2563 130,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

ประธูป นาสม

สรอยและคณะ



ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณประเด็น

ยุทธศาสตร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน ผูกํากับ/

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

11.1.4  โครงการมุทิตา

จิตผูเกษียณอายุราชการ

11.1.4.1 ความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการฯ ไม

นอยกวา 3.5 

ยังไมอยูในชวงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมคะ 

โครงการจะเริ่มดําเนินการชวงตนเดือน 

สิงหาคม 2564

กันยายน 2564 250,000 รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

ผอ.กองบริหารฯ

วีรินทณ ขันธะติ

วงศและคณะ

สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร

กลยุทธ โครงการ

4 10

3 5

1 1

1 2

1 2

4 10

1 2

4 11

1 1

1 4

21 48รวมทั้งสิ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนที่นาทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร
จํานวน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 11 เสริมสรางความรวมมือเพื่อการพัฒนา
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