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รายงานผลแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับเปลี่ยนการ
จัดการศึกษา  

บัณฑิตมี
ความสามารถ
เรียนรูด้้วยตนเอง
ได้ มีความคิด
สร้างสรรค์ 
สามารถคิด 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้
ได ้

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

 

1.1.1 ศึกษาดูงานหลักสูตรที่   
       จัดการสอนแบบ 

Module, Online 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ปีงบประมาณ 
2563 

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

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1.1.3 ยกระดับคณุภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษา พัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ และ
ปรับปรุงกระบวนการ
ตามผลการประเมิน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

200,000 รองฯวิชาการฯ 
ชัญญา แสงสุรยิา 
ณิชาภา ตาริชกลุ 
 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

150,000 รองฯวิชาการฯ 
ชัญญา แสงสุรยิา 
ณิชาภา ตาริชกลุ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

กลยุทธ์ที่ 2 : 
สร้างหลักสูตรใหม่
ตามความต้องการ
ของสังคมและมี
หลักสตูรส าหรับ
ประชาชนทุกอายุ 
 

1.2.1 โครงการพัฒนา
หลักสตูรที่สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิต 
จากการเข้าร่วมอบรม
ระยะสั้น (Short 
course training) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิชาการฯ 
กุศล รักญาต ิ

 1.2.2  พัฒนาหลักสูต รที่  
        เสริมสร้าง ศักยภาพ

ก าลังคน ดา้นวิชาชีพการ
สาธารณสุข 

   1.2.3 โครงการสัมมนา
ขับเคลื่อนคณุภาพ
การศึกษา ส าหรับ
กรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิชาการฯ 
กุศล รักญาต ิ

   1.2.4 โครงการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้

ระดับรายวิชาและ

หลักสตูร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิชาการฯ 

กุศล รักญาต ิ

   1.2.5 โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาทักษะการเรียน
การสอนดิจิทลั 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิชาการฯ 
กุศล รักญาต ิ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 นักศึกษามี
สมรรถนะที่
ครบถ้วนตาม
หลักสตูร สามารถ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได ้

กลยุทธ์ที่ 3 : 
พัฒนานักศึกษาให้
มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
อนาคต 

1.3.1 โครงการสนับสนุนการ  
         ผลิตต าราคณะฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิชาการฯ 
กุศล รักญาต ิ

 1.3.2  สนับสนุนให้นักศึกษา 
และอาจารย์   

         เข้าร่วมประชุม
วิชาการ/อบรม  

         เทคนิคการเรียนการ
สอน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิชาการฯ 
กุศล รักญาต ิ

 นักศึกษามี
ศักยภาพด้านการ
วิจัยสูง 
มหาวิทยาลยัมี
ผลงาน วิจยัที่
เพิ่มขึ้น และมี
ผลงานท าให้เกิด
นวัตกรรมมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 4 : 
พัฒนานักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา
ให้สามารถสรา้ง
ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพสูง 

 

1.4.1 โครงการพัฒนา
ห้องปฎิบัติการกลางให้
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
บริหาร
ห้องปฏิบัติการ
กลาง  1.4.2 สนับสนุนเข้าร่วม

โครงการยกระดับ
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ESPEL 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

   1.4.3 ศึกษาดูงาน
ห้องปฏิบัติการทีผ่่าน
โครงการยกระดับ
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ESPEL 
ได้มาตรฐานสากล 
ISO/IEC17025   

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ    
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับเปลี่ยนการ
ท างานวิจัย
  

มหาวิทยาลยัมี
จ านวนนักวิจัย 
เพิ่มขึ้นจากเดมิปี
ละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่ม
จ านวนนักวิจัยของ
มหาวิทยาลยั 

2.1.1 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับสถาบัน
ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

250,000 คณบด ี
ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ 
รองฯวิจัยฯ 

 

มีการเพิ่มจ านวน
โครงการวิจัย 
(Research 
program) อย่าง
น้อยปีละ 5 ทีม 

กลยุทธ์ที่ 2 : 
ส่งเสริมให้เกิด
โครงการวิจัยขนาด
ใหญ่ที่ท างานวิจัย
เป็นทีมและท างาน
ต่อเนื่อง 
(Research 
programs)เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์
ใหญ่ที่มีผลกระทบ 
(Impact) สูงได ้
 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

 2.2.2 โครงการพัฒนากลไก
การสนับสนุนการตีพิมพ์
ในวารสาร  

        ระดับนานาชาต ิ

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

   2.2.3 โครงการสัมมนาจัดท า 
        แผนพัฒนางานวิจัยท่ี   
        สอดคล้องกับแผน 
        ระดับชาติ และ   
        สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 มีจ านวน
ผลิตภณัฑ์และ
นวัตกรรมที่
สามารถสรา้ง
รายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

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

2.3.1 โครงการส่งเสริมระบบ
และกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรคเ์พื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

 2.3.2 โครงการเสวนาวิจยั 
นวัตกรรม และบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

40,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

   2.3.3 โครงการพัฒนาระบบ
บูรณาการการวิจยั การ
เรียนการสอน และการ
บริการวิชาการเพื่อสร้าง
นวัตกรรมด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้มสู่สังคมระยะที่ 3 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

   2.3.4 การฝึกปฏิบัติงาน 
        ภาคสนามดา้น

สาธารณสุข แบบบรูณา
การร่วมระหว่าง 

          นกัศึกษาระดับปรญิญาตร ี

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 

2563 

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

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
บุคคล 

มหาวิทยาลยัมี
จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมปลีะ
ไม่น้อยกว่า 2 
เครือข่าย 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : 
สร้างระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
เอื้อต่อการสร้าง
ผลงาน 

3.1.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับ
การใช้งาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

20,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การปรับเปลี่ยน
การบริการ
วิชาการ 

ยกระดับบทบาท
ของมหาวิทยาลัย
ในฐานะขุมปัญญา
ของชาติ ในการ
ตอบสนอง ช้ีน า 
และเตือนสติ
สังคม 

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

4.2.1 โครงการประเมินความ
ต้องการ และความพึง
พอใจของลูกค้า และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียกับงาน
บริการวิชาการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

20,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

4.2.2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
สนับสนุน และการ
ประชาสมัพันธ์การ
ให้บริการวิชาการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

มหาวิทยาลยัมี
แนวทางการ
ปฎิบัติงานท่ีเอื้อ
ต่อการขับเคลื่อน
องค์กร 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : 
ทบทวนระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อ
การท างานเพื่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
 

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

- ได้ด าเนินการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 
2563 – 2566 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2563  เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
ณิชาภา ตาริชกุล 
ชัญญา แสงสรุิยา 

5.1.2 โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง
ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

-  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน   

-  มแีผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
2563 และมอบหมายผูร้ับผดิชอบ
เรียบร้อยแล้ว 

ปีงบประมาณ 
2563 

- รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
ณิชาภา ตาริชกุล 
ชัญญา แสงสรุิยา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
สร้างมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นให้
เป็นที่น่าท างาน 

เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มสีภาพแวดล้อม
ในสถานท่ีท างาน
พร้อมส าหรับ
บุคลากรทุกเพศ 
ทุกวัย รวมถึงผู้
พิการ 

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

6.1.1 โครงการปรับปรุงหลังคา
รั่วซึมอาคารอรณุ 
จิรวัฒน์กลุ 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณ 
2563 

700,000 รองฯบริหารฯ 
หน่วยอาคาร
สถานท่ี 

6.1.2 โครงการปรับปรุง
สุขลักษณะอาคาร
เลื่อน  สุริหาร เพื่อ
ป้องกันนกพิราบ 

ปีงบประมาณ 
2563 

300,000 รองฯบริหารฯ 
หน่วยอาคาร
สถานท่ี 

6.1.3 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ 

ปีงบประมาณ 
2563 

150,000 รองฯบริหารฯ 
หน่วยอาคาร
สถานท่ี 

 มีระบบการ
จัดการสวัสดิการ
และสิทธิ
ประโยชน์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

6.2.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

30,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

 มีความผูกพันท่ีดี
กับบุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ 3 : การ
สร้างความผูกพัน
กับบุคลากรอยา่ง
เป็นระบบ 

6.3.1 โครงการสัมมนา 
         บุคลากรคณะฯ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

450,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

   6.3.2 โครงการสานสัมพันธ์ 

        บุคลากร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 

2563 

30,000 รองฯบริหารฯ 

ผอ.กองบริหารฯ  

หัวหน้า 

งานบริหารฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

   6.3.3 โครงการพบปะ
ผู้บริหาร 

- ผู้บริหารพบบคุลากรสายสนับสนุน
จ านวน 3 ครั้ง  

  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 มกราคม 2563  
  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง
ที่ 3 วันท่ี 11 มีนาคม 2563 

- ผู้บริหารพบบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 1 ครั้ง 

   ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

 มีระบบการ
จัดการความรู้และ
การเรยีนรู้ของ
องค์กร 
 

กลยุทธ์ที่ 4 : การ
จัดการความรู้และ
การเรยีนรู้ของ
องค์กร 

6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยน  
        เรียนรู้ บุคลากรสาย  
        สนับสนุนระหวา่ง 
        หน่วยงานในและ     
        นอกมหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

90,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

   6.4.2 โครงการพัฒนาและ
ประชาสมัพันธ์
เอกลักษณ์คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
สร้าง
มหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่น่าอยู่ 

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

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

7.1.1 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียน และฝึกอบรม 
อาคารเลื่อน สุรหิาร 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณ 
2563 

490,000 รองฯบริหารฯ 
หน่วยอาคาร
สถานท่ี 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ปรับเปลี่ยน
องค์กรให้ก้าว
เข้าสู่ยุคดิจิทัล 

มีการพัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนการ
ท างานใหม่ โดย
อาศัยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4 : การ
พัฒนาระบบการ
ท างานและการ
เรียนรูด้้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

8.4.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่ระบบดิจิทลั 
และการพัฒนา
โปรแกรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

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

   8.4.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรและระบบ
สารสนเทศในระบบ
ปฏิบัติงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

40,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ  
หัวหน้า 
งานบริหารฯ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่9 
การน า
มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็น
นานาชาติ
  

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในระดับ
นานาชาติส าหรับ
พันธกิจทุกด้าน
ของมหาวิทยาลัย 

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

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

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

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

   9.1.2 โครงการเจรจา และ 
       พัฒนาความร่วมมือใน  
       การพัฒนาโครงการวิจัย   
       ระยะยาวกับเครือข่าย  
       และหน่วยงานท่ี  
       เกี่ยวข้อง  

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯวิจัยฯ 
คณะกรรมการ
วิจัยฯ 
กรณุา โสฬสจนิดา 

   9.1.3  โครงการสร้างเครือข่าย 
          ความร่วมมือกับ

สถาบันต่างประเทศ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

120,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

   9.1.4 โครงการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและ
วัฒนธรรมกับ
บุคลากรและนักศึกษา
จากสถาบัน
ต่างประเทศ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

310,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

   9.1.6  โครงการผลตินักศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือ
กับ USAC 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

90,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

 มหาวิทยาลยัขอน
แก่น ถูกจัดเป็น 1 
ใน 600 ของ 
มหาวิทยาลยั
ระดับโลกในปี 
2025 

กลยุทธ์ที่ 2 : การ
ด าเนินการเพื่อการ
จัดอันดับ World 
University 
Ranking ที่สูงข้ึน 

9.2.1 โครงการพัฒนา  
        หลักสูตรร่วมกับ ื
        หน่วยงานต่างประเทศ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

110,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 มหาวิทยาลยัเป็น
ศูนย์กลางด้าน
วิชาการของ
ภูมิภาคอาเซียน 

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

9.3.1 โครงการสนับสนุน  
        ทุนการศึกษาแก่ 
        บุคลากรในประเทศ  
        อาเซียนและประเทศใน 
        กลุ่ม GMS 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

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

 9.3.2 โครงการสานสัมพันธ์ 
        ศิษย์เก่านานาชาติกับ 
            คณะสาธารณสุขศาสตร ์

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

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

  9.3.3 โครงการประชาสัมพันธ์ 
        คณะสาธารณสุขศาสตร ์
        สู่นานาชาติ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

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

   9.3.4 โครงการชื่นชมยินดี  
        และสร้างสรรค์    
            ความสมัพันธ์กับศิษย์เกา่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 ดร.รัฐพล  ไกรกลาง 

 มหาวิทยาลยัขอน
แก่นมีบรรยากาศ
ของความเป็น
นานาชาติ 

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

9.4.1 โครงการเตรียมความ  
        พร้อม ด้านภาษาสู ่
        ความเป็นอาเซียน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

30,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

 9.4.2 โครงการสนับสนุนให ้
        คณาจารย์และบุคลากร   
        เข้าร่วมประชุมวิชาการ  
        นานาชาติ GMS 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

200,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์

 9.4.3 โครงการแลกเปลี่ยน 
        เรียนรู้กับผูเ้ชี่ยวชาญ 
        ชาวต่างประเทศ  
         (International  
         Visiting Professor) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2563 

150,000 ผช.ฝ่ายการ
ต่างประเทศ  
ผุสดี ไกยวงศ ์



12 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่10 
การบริหารโดย
ใช้หลักธรร
มาภิบาล 

เป็นมหาวิทยาลัย
ที่เปิดเผย โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

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

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

-  ได้ด าเนินการแต่งตั้งมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในงานด้านต่าง  

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามค าสั่งที่ 
280/2562  ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว 

 

ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯวิชาการฯ 
ณิชาภา ตาริชกลุ 
ชัญญา แสงสุรยิา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่11 
เสริมสร้าง
ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา 

มีความร่วมมือใน
การท าโครงการ
ขนาดใหญ่เพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลยั
ร่วมกัน 

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

11.1.1 โครงการวันสถาปนา 
          คณะฯ 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี   
  22 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วม 
  โครงการ 150 คน  ณ ลานกาสะลอง  
  คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ปีงบประมาณ 
2563 

50,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ 
หัวหน้างานบรหิารฯ 

11.1.2  โครงการสืบสาน 
          ประเพณีสงกรานต์  
          สมมาอาวุโส 

- ไม่ไดจ้ัดกิจกรรม เนื่องจากเกดิ  
  สถานการณโ์รคระบาด โควิท 19 

ปีงบประมาณ 
2563 

30,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ 
หัวหน้างานบรหิารฯ 

11.1.3  โครงการสานสมัพันธ์ 
          วันปีใหม่ 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่    
  25 ธันวาคม 2562 ณ ลานชมพู  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยจะมี 
  กิจกรรมการแจกของขวัญ เพื่อเป็นขวัญ  
  และก าลังใจให้แก่บุคลากรสาย 
  สนับสนุน 

ปีงบประมาณ 
2563 

150,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ 
หัวหน้างานบรหิารฯ 

11.1.4  โครงการมุทิตาจิตผู้
เกษียณอายรุาชการ 

- อยูระหว่างเตรียมการจัดโครงการ ปีงบประมาณ 
2563 

100,000 รองฯบริหารฯ 
ผอ.กองบริหารฯ 
หัวหน้างานบรหิารฯ 

 


