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คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13,
14, 16 และ 17 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ การประจาปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ และตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ. 2558 มาตรา 23(1)ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่กาหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37(2) ให้มหาวิทยาลัย
จัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ การตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลั ยกาหนด รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิ บัติ การประจาปี งบประมาณ 2564 บนพื้ น ฐานจากการ
วิเคราะห์ จุด แข็ ง จุ ด อ่อ น ผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมา การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก
(SWOT) โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งจากแผนยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2564 ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และแนวทางการบริ ห าร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขและแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของ
ประเทศไทย
สาระส าคั ญ ของแผนฯ ฉบั บ นี้ ป ระกอบด้ ว ยเนื้ อ หาส าคั ญ 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 บทน า ส่ ว นที่ 2
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 3 การกากับติดตาม และการรายงานการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือ และกลไกในการ
บริหารโครงการ การสื่อสาร และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานสู่ระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนคณะฯ ให้
บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายต่อไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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บทสรุปผูบ้ ริหำร
(Executive summary)
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทาขึ้นภายใต้หลักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 บนพื้นฐานจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งจาก แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 ของ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และแนวทางการบริหารคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อมูล อื่นๆ รวมทั้ง
สภาวการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ ยนแปลงด้ านสาธารณสุ ขและแนวโน้ ม ทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศไทย
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดเป้าหมายเป็น “สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้น
นาด้านสาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ในปี ค.ศ.2030)" ภายใต้ปัจจัยผลักดันสู่ความสาเร็จ 4 เสาหลัก ได้แก่
เสาหลักที่ 1 : Hi= High performance, Health, Green, & Small and Smart Faculty
เสาหลักที่ 2 : R= Remarkable in Research & Innovation
เสาหลักที่ 3 : E= Excellence in Education Transformation
เสาหลักที่ 4 : S= Social Value & Culture Care
ซึ่งประกอบด้ วย 10 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ และ 48 แผนงาน/โครงการ โดยมุ่งประเด็น
สาคัญๆ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ จำนวน 400,000 บำท (ร้อยละ 7.98)
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning)
โครงการที่ 1.1.1 ปรับปรุงหลักสูตร สบ. สด. และ Dr.PH (International Program)
โครงการที่ 1.1.2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และปรับปรุง
กระบวนการตามผลการประเมิน
โครงการที่ 1.1.3 โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร / คณะ ด้วยเกณฑ์ IQA,
TQR, EdPEx
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสาหรับประชาชนทุกอายุ
โครงการที่ 1.2.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/อบรม/เชิงรุก
โครงการที่ 1.2.2 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาและหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในอนาคต
โครงการที่ 1.3.1 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร (ตรวจสอบชื่อตามประกาศคณะ) ตารา วิจัย ผลงาน
วิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ (สายวิชาการ และสายสนับสนุน)
โครงการที่ 1.3.2 โครงการเสวนาวิชาการ

ค
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง
โครงการที่ 1.4.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
โครงการที่ 1.4.2 สนับสนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPEL
โครงการที่ 1.4.3 พัฒนาหลักสูตรที่เสริมสร้าง ศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพการสาธารณสุข โครงการ
พัฒนาหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากการเข้าร่วมอบรมระยะสั้น (Short
course training) กรมอนามัย 420 ชั่วโมง และHIA
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกำรทำงำนวิจัย จำนวน 518,800 บำท (ร้อยละ 10.35)
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
โครงการที่ 2.1.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง
(Research programs)เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้
โครงการที่ 2.2.1 โครงการพัฒนาความ เข้มแข็งกลุ่มวิจัย และส่งเสริมงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัย
เป็นทีม และต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อตอบ โจทย์ที่มีผลกระทบสูง
โครงการที่ 2.2.2 โครงการพัฒนากลไกการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and
Commercialized Research)
โครงการที่ 2.3.1 โครงการส่งเสริมระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
โครงการที่ 2.3.2 โครงการเสวนาวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล จำนวน 10,000 บำท (ร้อยละ 0.20)
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน
โครงการที่ 3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในระดับการใช้งาน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร จำนวน 40,000 บำท (ร้อยละ 0.80)
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม
(Center of Social Wisdom)
โครงการที่ 4.2.1 โครงการประเมินความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย
กับงานบริการวิชาการ
โครงการที่ 4.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุน และการประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิชาการ

ง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร จำนวน 110,000 บำท (ร้อยละ 2.19)
กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์
โครงการที่ 5.1.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) และจัดทาแผนปฏิบัติ การ
โครงการที่ 5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่ำทำงำน จำนวน 1,420,000 บำท (ร้อยละ 28.33)
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการทางาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
โครงการที่ 6.1.1 โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล, สถานวิจัยและบริการแพทย์แผนไทย
และห้องตักศิลา
โครงการที่ 6.1.2 โครงการปรับปรุงอาคารเลื่อน สุริหาร, ห้องประชุม และตาข่ายกันนก
โครงการที่ 6.1.3 โครงการปรับปรุงห้องเรียนทางไกล (smart classroom) และห้องเรียนปริญญาเอก
โครงการที่ 6.1.4 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร อุปกรณ์เข้า-ออก
ลานจอดรถ และด้านอื่นๆ
โครงการ 6.1.5 โครงการปรับปรุงลิฟท์โดยสาร
กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
โครงการที่ 6.2.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมตาแหน่งที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ
โครงการที่ 6.3.1 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ
โครงการที่ 6.3.2 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร (ผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุนและ
สายผู้สอน)
กลยุทธ์ที่ 4 : กำรจัดกำรควำมรู้และกำรเรียนรู้ขององค์กร
โครงการที่ 6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุนระหว่างหน่วยงานในและนอก
มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 6.4.2 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล จำนวน 120,000 บำท (ร้อยละ 2.39)
กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการที่ 8.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ระบบดิจิทัล และการพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการที่ 8.4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศและทักษะศตวรรษที่ 21

จ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ จำนวน 1,894,000 บำท (ร้อยละ 37.78)
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านกล การศึกษา วิจัย
และบริการ (International networking)
โครงการที่ 9.1.1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference on
Public Health) ครั้งที่ 4 ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในภูมิภาค
เอเชีย (ไต้หวัน, เวียดนาม, พม่า, มาเลเซีย, เกาหลีใต้, ลาว, อินโดนีเซีย, กัมพูชา,
ญี่ปุ่น)
โครงการที่ 9.1.2 โครงการเจรจา และพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจัยระยะยาวกับ
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่ 9.1.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
โครงการที่ 9.1.4 โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับบุคลากรและนักศึกษาจากสถาบัน
ต่างประเทศ
โครงการที่ 9.1.5 โครงการผลิตนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับ USAC
กลยุทธ์ที่ 2 : การดาเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น
โครงการที่ 9.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม
โครงการที่ 9.3.1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรในประเทศอาเซียนและประเทศในกลุ่ม
GMS
โครงการที่ 9.3.2 โครงการประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ สู่นานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International environment)
โครงการที่ 9.4.1 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่ความเป็นอาเซียน
โครงการที่ 9.4.2 โครงการสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ นานาชาติ GMS
โครงการที่ 9.4.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (International Visiting
Professor)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล จำนวน 10,000 บำท (ร้อยละ 0.20)
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good Governance for all Units)
โครงการที่ 10.1.1 ขับเคลื่อนถ่ายทอดตัวชี้วัด มอบหมายในคารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ประเมินผลดาเนินการ และออกแบบปรับปรุงกระบวนการ

ฉ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 11 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ จำนวน 490,000 บำท (ร้อยละ 9.78)
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์
โครงการที่ 11.1.1 โครงการวันสถาปนาคณะฯ
โครงการที่ 11.1.2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สมมาอาวุโส
โครงการที่ 11.1.3 โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่
โครงการที่ 11.1.4 โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งหมดทั้งสิ้น 5,012,800 บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) กระบวนการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน มีกลไกการติดตามโดยคณะกรรมการประจา
คณะ รวมถึงการประชุมชี้แจงผลการดาเนินงานเป็นระยะ และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและควำมสำคัญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ โดยมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2514 วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2514 และครั้งที่ 4 วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2514 ได้รับหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์แพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีบรรจุเข้าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) หลังจากนั้น
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2515 สภาบริหารคณะปฏิวัติ ตามหนังสือสานักเลขาธิการปฏิวัติที่ ลธ.ปว.
1007/2515 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2515 ได้แต่งตั้งกรรมการจัดตั้งศูนย์ แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ เพื่อปรับปรุงวิธีและขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนการพัฒนาสาธารณสุขของรัฐ ที่กาลังขยายการบริการด้านสาธารณสุขให้ถึงประชาชนทั่วประเทศ
เพื่อผลิตบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานในระดับที่อยู่ระหว่างงานของแพทย์กับงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ระดั บ ล่ า งและเพื่ อเป็ น ศู น ย์ ก ารศึ กษ าค้ น ค ว้ า วิ จั ย ปั ญ หาสาธารณ สุ ข ของป ระชากรภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2520 และมาตรา 9 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 2521
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดตั้ง และมีผลตามกฎหมาย
ตั้งแต่ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา ซึ่งการวางแผนเป็นไปตามแผนของกระบวนการภายใต้
การนาองค์กรของผู้บริหารในแต่ละวาระสมัย ดังนี้
1. รศ.นพ.สมบัติ ชัยเพ็ชร์
2. รศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์
3. ผศ.เฉลิมเดช วุฑฒิกรรมรักษา
4. ผศ.เลื่อน สุริหาร
5. รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล
6. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
7. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน
8. ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
9. รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์

(พ.ศ. 2522 – 2525)
(พ.ศ. 2525 – 2529)
(พ.ศ. 2529 – 2533)
(พ.ศ. 2533 – 2537)
(พ.ศ. 2537 – 2545)
(พ.ศ. 2545 – 2549)
(พ.ศ. 2549 – 2554)
(พ.ศ. 2554 – 2562)
(พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)
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1.2 กำรผลิตบัณฑิต
1.2.1 หลักสูตรกำรศึกษำ
คณะฯ มี ภ ารกิ จ การจั ด การศึ ก ษา การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒ นธรรม ในปีการศึกษา 2563 มีการจัดการศึกษา จานวน 14 หลักสูตร ปริญญาตรี 2 หลักสูตร
ปริญญาโท 9 หลักสูตร ปริญญาเอก 3 หลักสูตร โดยมีจานวนนักศึกษาใหม่ 289 คน นักศึกษาทั้งหมด
833 คน รายละเอี ย ดข้ อมู ล หลั กสู ต ร ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษา และข้ อ มู ล ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษา แสดงในตาราง
ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1.1 การจัดการศึกษา มีจานวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร
ระดับหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี (2 หลักสูตร)
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
แบ่งเป็น 2 แขนง
1) อนามัยสิ่งแวดล้อม
2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่ อนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย*

จำนวน

วิธีกำรจัดกำรศึกษำ

จัดการเรียนการสอนโดยบรรยายและฝึก
ปฏิบัติการ ใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problemsbased Learning) และวิจัยเป็นฐาน
(Research based Learning) ฝึกปฏิบัติใน
ชุมชนและสถานประกอบการ นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษา
และทุนสาหรับแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
*หลักสูตร 4 ปีครึ่ง
ระดับบัณฑิตศึกษำ 12 หลักสูตร (หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก =9/3)
ปริญญำโท (9 หลักสูตร)
9
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิจัยเป็นฐาน การ
1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 8 สาขาวิชา ได้แก่
ฝึกทักษะการวิจัยและปฏิบัติการ การสัมมนา
1) อนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติในชุมชนแบบบูรณาการสห
2) การบริหารงานสาธารณสุข
สาขาวิชา Community Based Learning
3) ชีวสถิติ
การทาวิจัยและเผยแพร่ในวารสาร/การ
4) สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
นาเสนอผลงานระดับชาติ/นานาชาติ นักศึกษา
5) โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียน
6) วิทยาการระบาด
อิเล็กทรอนิกส์ มีคลินิกให้คาปรึกษาระเบียบวิธี
7) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัย ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนส่งเสริมการ
8) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
ตีพิมพ์/นาเสนอผลงานและทุนทาวิจัยใน
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา
ต่างประเทศ
1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับหลักสูตร

จำนวน

ปริญญำเอก (3 หลักสูตร)
ได้แก่
1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการระบาดและชีวสถิติ)
2) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
3) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

3

3

วิธีกำรจัดกำรศึกษำ

ตำรำงที่ 1.2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด แยกตามระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีการศึกษา 2563
ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ร้อยละ

ปกติ
323
34
57
414
49.70

ประเภทหลักสูตร
พิเศษ นำนำชำติ
233
149
6
31
382
37
45.86
4.44

รวม
จำนวน
556
189
88
833

ร้อยละ
66.75
22.69
10.56
100.00

ข้อมูล : งานวิชาการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.3 จานวนนักศึกษาทั้งหมด แยกตามหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตร
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
5. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
6. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ชีวสถิติ

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวม

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

นำนำชำติ

ปกติ

นำนำชำติ

106

-

-

-

-

-

-

106

217

-

-

-

-

-

-

217

-

233

-

-

-

-

-

233

-

-

5

18

-

-

-

23

-

-

-

33

-

-

-

33

-

-

4

19

-

-

-

23

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร

ปริญญำตรี
ปกติ

พิเศษ

7. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
8. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
9. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการระบาด
10. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
11. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)
12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย
13. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการ
ระบาดและ ชีวสถิติ)
14. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
15. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(นานาชาติ)
รวม
323 233

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

4
รวม

ปกติ

พิเศษ

นำนำชำติ

ปกติ

นำนำชำติ

4

15

-

-

-

19

3

16

-

-

-

19

4

33

-

-

-

37

7
-

8
-

6

-

-

15
6

7

7

-

-

-

14

-

-

-

-

24

24

-

-

-

57
-

7

57
7

34

149

6

57

31

833

ข้อมูล : งานวิชาการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.4 จานวนนักศึกษาใหม่แยกตามหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตร
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
5. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวม

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

นำนำชำติ

ปกติ

นำนำชำติ

36

-

-

-

-

-

-

36

54

-

-

-

-

-

-

54

-

96

-

-

-

-

-

96

-

-

3

6

-

-

-

9

-

-

-

17

-

-

-

17

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร
6. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ชีวสถิติ
7. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
8. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
9. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการระบาด
10. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
11. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)
12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย
13. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการ
ระบาดและ ชีวสถิติ)
14. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
15. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(นานาชาติ)
รวม

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

5

ปริญญำเอก

รวม

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

นำนำชำติ

ปกติ

นำนำชำติ

-

-

3

4

-

-

-

7

-

-

-

7

-

-

-

7

-

-

1

8

-

-

-

9

-

-

4

13

-

-

-

17

-

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

7

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

18
-

2

18
2

90

96

11

62

6

18

6

289

ข้อมูล : งานวิชาการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.5 จานวนนักศึกษาต่างชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตร
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
2. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการระบาดและ ชีวสถิติ)
5. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
รวม

รวม

ปกติ

นำนำชำติ

ปกติ

นำนำชำติ

6
1

5
-

-

-

6
5
1

7

5

-

7
6
13

7
6
25

ข้อมูล : งานวิชาการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์

6

ตำรำงที่ 1.6 จานวนนักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
หลักสูตร
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
5. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
6. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ชีวสถิติ
7. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
8. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
9. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการระบาด
10. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
11. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)
12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย
313. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการ
ระบาดและ ชีวสถิติ)
14. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
15. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(นานาชาติ)
รวม

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวม

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

นำนำชำติ

ปกติ

นำนำชำติ

26

-

-

-

-

-

-

26

47

-

-

-

-

-

-

47

-

40

-

-

-

-

-

40

-

-

2

6

-

-

-

8

-

-

-

17

-

-

-

17

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

1

8

-

-

-

9

-

-

3

5

-

-

-

8

-

-

-

16

-

-

-

16

-

-

2
-

-

11

-

-

2
11

-

-

7

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

25
-

8

25
8

73

40

15

57

11

25

11

232

ข้อมูล : งานวิชาการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์

7

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ได้ จั ด ท าโครงสร้ า งการบริ ห ารองค์ ก รใหม่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ข้อ 16 ข้อ 20 และข้อ 22 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
จั ด ตั้ ง การรวม การยุ บ เลิ ก การแบ่ ง ส่ ว นงาน และหน่ ว ยงานกั บ หน่ ว ยงานย่ อ ยของส่ ว นงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2388/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
แบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จึงออกประกาศ (ฉบับที่
(ฉบั บที่ 2080/2563) เรื่อง จัดตั้ งสถานวิจัย และบริการการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ
(ฉบั บที่ 2081/2563) เรื่อง การแบ่งหน่ วยงานและหน่ วยงานย่อยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

กองบริหำรงำน
คณะสำธำรณสุขศำสตร์

หน่วยงำนประเภทสนับสนุน
ภำรกิจและยุทธศำสตร์

งานบริหารทั่วไป

ศูนย์จัดการข้อมูลและ
วิเคราะห์ทางสถิติ

งานยุทธศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานวิชาการ

ศูนย์ฝึกอบรมวิจัยและ
ประเมินผลกระทบด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

กำรบริหำรวิชำกำร

สาขาวิชาการบริหาร
สาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
สาขาวิชาวิทยาการระบาด และ
ชีวสถิติ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและและความ
ปลอดภัย

สถานวิจัยและบริการ
การแพทย์แผนไทย
รูปภำพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการประจาคณะ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฯ

กรรมการต่างๆ

สาขาวิชา

งานบริหารทั่วไป

1. หน่วยทรัพยากรบุคคล
2. หน่วยสารบรรณ
3. หน่วยอาคาร และ
ยานพาหนะ
4..หน่วยคลังและพัสดุ

กองบริหารงานคณะฯ

งานวิชาการ

1. หน่วยผลิตบัณฑิต
2. หน่วยหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาการ
3. หน่วยพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หน่วยแผนและพัฒคุณภาพ
การศึกษา
2. หน่วยวิจัยและบริการ
วิชาการ
3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์
4. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร

รูปภำพที่ 1.2 โครงสร้างงานสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร์
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1.4 จำนวนบุคลำกร
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี บุ ค ลากรทั้ งหมด 94 คน แบ่ งเป็ น
บุ ค ลากรสายวิ ช าการหรื อ สายผู้ ส อน จ านวน 55 คน และ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จ านวน 39 คน
รายละเอียดสถานภาพ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับตาแหน่ง แสดงในตาราง ดังนี้
ตำรำงที่ 1.7 จานวนสถานภาพ วุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ
บุคลำกรสำยวิชำกำร
สถำนภำพ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย (ต่างประเทศ)
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว (ต่างประเทศ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวมบุคลำกรสำยวิชำกำร

จำนวน (คน)

ร่อยละ (%)

2
38
1
1
9
4

4
69
2
2
16
7

41
14

75
25

2
20
16
17
55

4
36
29
31
100

ข้อมูล : หน่วยทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
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ตำรำงที่ 1.8 จานวนสถานภาพ วุฒิการศึกษา และระดับตาแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลำกรสำยสนับสนุน
สถำนภำพ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
ระดับตำแหน่ง
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ชานาญงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
รวมบุคลำกรสำยสนับสนุน

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

1
23
5
3
7

2
59
13
8
18

9
21
8

21
56
23

1
2
4
7
17
8
39

3
5
10
18
43
21
100

ข้อมูล : หน่วยทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
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1.5 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1.5.1 ควำมเป็นมำ
การวิเคราะห์สารสนเทศประกอบการจัดทาแผน ภายใต้หลักการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยังได้วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ในปีที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก เช่น ทักษะของ
ประชากรในศตวรรษที่ 21 ปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากระบบการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ.2560 – 2564 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 - 2566 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.
2563-2566 และแนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจากคู่ มื อ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA-KKU) เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการเป็นเลิศ (EdPEx) ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการ ผลการประเมิน
คุณ ภาพภายในมหาวิท ยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์ (IQA-KKU) แผนการรับนั กศึ กษาคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพั ฒ นาคณะสาธารณสุขศาสตร์จากผู้ใช้บัณ ฑิ ต แหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า และสาขาวิชา เป็นต้น
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ.2560 – 2564 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี พ.ศ.
2552-2567 และแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2563-2566 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
1.5.2 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ตำรำงที่ 1.9 ปฏิทินจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
ว.ด.ป
20 มกราคม
2563

กระบวนกำร/
ขั้นตอน
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

กำรดำเนินงำน

ผู้ร่วมกิจกรรม

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
- คณะกรรมการจัดทา
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และทบทวนแผน
การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยุทธศาสตร์
(พ.ศ.2563-2566)
แผนปฏิบัติการประจาปี
พ.ศ. 2564 และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ 12/2563 สั่ง ณ วันที่
20 มกราคม 2563
(รายละเอียดในภาคผนวก ก)

ผู้รับผิดชอบ
- นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ
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ว.ด.ป

กระบวนกำร/
ขั้นตอน
มีนาคม 2563
การถ่ายทอด
และ
นโยบายจาก
พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสู่
คณะฯ

กรกฎาคม –
สิงหาคม 2563

15 กันยายน
2563

กำรดำเนินงำน

ผู้ร่วมกิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

- เข้ารับฟังการถ่ายทอด
นโยบาย และรับฟังความ
คิดเห็นต่อการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2563 – 2566 จาก
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวบรวม
- ศึกษานโยบายแผนงาน
วิเคราะห์ ข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สารสนเทศ
- รวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในปีงบประมาณที่
ผ่านมา

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และสื่อสารองค์กร
- ผู้อานวยการกอง
บริหารงาน
- นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ

- กองยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และสื่อสารองค์กร
- นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ

- นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ

- วิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน
โอกาส และ
อุปสรรค
(SWOT
Analysis)

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์
- บุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์

- นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ

คณะกรรมการจัดทา
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การบริหาร คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

- นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ศิษย์เก่า ประธาน
ชุมชนที่รับบริการ
วิชาการจากคณะฯ
รวมถึงผู้ปกครองของ
นักศึกษา

- นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์ SWOT
ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะ
หลัก กาหนดความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กาหนดตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์
- กาหนด
- ประชุมคณะกรรมการจัดทา
วิสัยทัศน์
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์
พันธกิจ
การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์
กลยุทธ์ และ
(พ.ศ.2563-2566)
ยุทธศาสตร์การ แผนปฏิบัติการประจาปี
บริหาร
พ.ศ. 2564 และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รับฟังความ
- จัดการประชุมเพื่อรับฟัง
คิดเห็นจากผู้ ความคิดเห็นความต้องการ
มีส่วนได้ส่วน ความคาดหวังในการพัฒนา
เสีย
คณะฯ ทั้งในปัจุบันและ
อนาคต จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ว.ด.ป
กันยายน 2563

ตุลาคม 2563

กระบวนกำร/
กำรดำเนินงำน
ผู้ร่วมกิจกรรม
ขั้นตอน
- จัดทา (ร่าง) - รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนปฏิบัติการ จากกระบวนการดังกล่าว
และสื่อสารองค์กร
ปีงบประมาณ ข้างต้นนามาจัดทา (ร่าง)
- ผู้อานวยการกอง
พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
บริหารงาน
พ.ศ. 2564
- นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ
- นาเสนอเพื่อ - นาเสนอเพื่อขอความ
ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
เห็นชอบจาก
ประจาคณะฯ
คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ

- คณะกรรมการประจา
คณะฯ

สรุปกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรูปภาพที่ 1.3
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ผู้รับผิดชอบ
- นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และสื่อสาร
องค์กร
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กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี คณะสำธำรณสุขศำสตร์

ข้อมูลและสารสนเทศ

วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญ กาหนดและ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 -2564)
- กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 – 2564)
- นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
- ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา
- กรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
- กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลด้านงบประมาณ
- ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- SWOT Analysis / สภาพการแข่ ง ขั น ทั้ ง ภายในและภายนอก
ประเทศ
- ข้อมูลจากการตรวจประเมินต่าง ๆ
- ความเสี่ยงในด้ านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้ อบังคั บ
อื่นๆ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน
และระดับโลก
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใน/ภายนอก
- ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคณะจากทุกภาคส่วน
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2563-2566

จัดทาแผนงบประมาณ

1

2

3

4
กระบวนการถ่ายทอดแผน -ฝ่าย-ส่วนงาน
เสนอแผน/สื่อสารแผน/ประชาพิจารณ์แผน

เสนอแผนปฏิบัตกิ าร/ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ

การถ่ายทอดแผน/นาแผนไปสู่การปฏิบัติ

การวัดผล/วิเคราะห์และทบทวนผลการ
ดาเนินงาน /บทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย

การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ

รูปภำพที่ 1.3 กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

5

6

7

8
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1.6 ผลกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภำวะคุกคำม คณะสำธำรณสุขศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (SWOT Analysis)
จากการประชุมการวิเคราะห์ SWOT คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1.10 SWOT Analysis
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
Strengths(จุดแข็ง)
S1 มีอาจารย์เชี่ยวชาญหลากหลาย มีการผลิตผล
งานวิจัยและงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
S2 มีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทั้งใน-นอก
ประเทศ โดยเฉพาะต่างประเทศ (ทาให้มี
นักศึกษาต่างชาติ มี Visiting Professor)
S3 มีหลักสูตรนานาชาติ /มีการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
Opportunities (โอกำส)
O1 มีโอกาสที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเรียนการสอนมากขึ้น
O2 มีโอกาสที่จะสร้าง course การฝึกอบรม
O3 มีการบรูณาการข้ามศาสตร์

Weaknesses (จุดอ่อน)
W1 อาจารย์ใกล้เกษียณจานวนมาก
W2 อุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน เช่น `LCD มี
ปัญหาและชารุด
W3 การจัดการะบบการจัดการห้องเรียน/ห้องสอบ

Threats (ภำวะคุกคำม)
T1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง
T2 มีสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขมากขึ้น
T3 มี digital disruption
T4 มีการระบาดโควิด -19

ด้ำนกำรวิจัย
Strengths(จุดแข็ง)
S1 มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาและมี
ศักยภาพสูง
S2 มีกองทุนวิจัยของคณะ มีงบสนับสนุนทั้งภายใน
ภายในคณะและภายนอกมหาวิทยาลัย
S3 มีหลากหลาสาขาวิชา
S4 มีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่เป็นกาลังสาคัญในการ
ดาเนินงานของคณะถ้ามาร่วมทางานมาก

Weaknesses (จุดอ่อน)
W1 มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเกษียณออกไปเรื่อยๆ
W2 ผลงานที่ตีพิมพ์อยู่ใน TCI และ Q3 Q4
W3 มีกลุ่มวิจัย (s) แต่ยังไม่ครอบคลุม
W4 การบูรณาการข้ามศาสตร์จาเป็นต้องมี
เครือข่าย
W5 ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
W6 อาจารย์รุ่นใหม่ก้าวทันเหตุการณ์ปัญหา
ปัจจุบันในสังคม
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Strengths(จุดแข็ง)

Weaknesses (จุดอ่อน)

S5 คณาจารย์มีเวลาที่จะพัฒนางานวิจัยมาก
พอสมควร
S6 มีความโดดเด่นในด้านเนื้อหาที่สอนซึ่งจะช่วยให้
ได้ประเด็นวิจัย
S7 มีสาขาวิชาที่ช่วยสนับสนุนการวิจัย
S8 อาจารย์มีอิสระในการทาวิจัยด้านที่สนใจ/
เชี่ยวชาญ
S9 มีหลักสูตรนานาชาติ
S10 มีเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
S11 จัดการเรียนกานสอนแบบ Module

W7 การมีกลุ่มวิจัยหลายกลุ่มทาให้ขาดการบูรณา
การงานวิจัยซึ่งการแก้ปัญหาในปัจจุบัน
จาเป็นต้องมีการบูรณาการ
W8 ขาดการประสานงานการทางานข้ามศาสตร์
ภายในคณะ
W9 จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติลดลง
W10 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติกระจุกตัว
W11 ระบบการกากับติดตามการทางานของผู้วิจัย
รวมถึง Guide line การทางานการวิจัย
W12 ระบบการสนับสนุนอาจารย์ใหม่หรือนักวิจัย
ใหม่ เช่น มี Mentor หรือมีการสนับสนุนด้าน
อื่น ๆ
W13 ขาดระบบข้อมูล รายงาน เกี่ยวกับวิจัยและ
บริการวิชาการ เพื่อแจ้งให้นักวิจัยทุกท่านได้
ทราบว่า ตอนนี้ คณะทาวิจัยหรือบริการ
วิชาการด้านใดบ้างจะได้เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนางานของนักวิจัยใหม่
W14 อุปกรณ์เครื่องมือในการทางานวิจัยไม่
เพียงพอ/ขาดความทันสมัย
Threats(ภำวะคุกคำม)
T1 งบภายนอกได้ยากขึ้น
T2 โลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทาให้ประเด็นวิจัย
เปลี่ยนแปลงเร็ว
T3 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
T4 มีคู่แข่งในการทาวิจัย และขอแหล่งทุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย
T5 สถานการณ์ Covid-19 ทาให้การดาเนินงาน
วิจัยกับเครือข่ายการทางานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศลดลง
T6 ค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มี
Impact factor สูง เป็นภาระต่ออาจารย์ (การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายนี้ไม่ครอบคลุม)

Opportunities(โอกำส)
O1 แหล่งทุนวิจัยเป็นงบก้อนใหญ่และเน้นงาน
ควบคุมป้องกันโรค COVID-19
O2 มีเครือข่ายวิจัยต่างมหาวิทยาลัย
O3 มี Learning resource จากมหาวิทยาลัยที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
O4 มีทุนวิจัยมาก
O5 แหล่งทุนวิจัยภายนอกมักให้งบประมาณที่
เกี่ยวข้องทางด้าน PH
O6 ผลักด้นให้อาจารย์น้องใหม่ เข้าร่วมโครงการ
นักวิจัยหน้าใหม่
O7 การขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังกลุ่ม
ประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้าน
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Threats(ภำวะคุกคำม)
T7 นโยบายการวิจัยระดับประเทศด้านการวิจัยมี
การกาหนดกรอบการวิจัย ซึ่งบางครั้งอาจไม่
สอดคล้องกับความสนใจหรือความเชี่ยวชาญ
ของผู้วิจัย
T18 ข้อจากัดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
T19 การแข่งขันของสหสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันทา
ให้ลดโอกาสการได้ทุนวิจัย
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร

Strengths(จุดแข็ง)

Weaknesses (จุดอ่อน)

S1 มีทุนภายนอกสนับสนุนงานบริการวิชาการ แบบ W1 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง
ให้เปล่าช่วง Covid-19
Opportunities(โอกำส)

Threats(ภำวะคุกคำม)

-

ด้ำนฝ่ำยสนับสนุน

Strengths(จุดแข็ง)
S1 สามารถทางานเป็นทีม
S2 ความสามารถในการพัฒนาต่อยอด
S3 บุคลากรมีศักยภาพสูง
S4 อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์สวยงาม
S5 บุคลากรมีความกระตือรือร้นในปฏิบัติงาน
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

Weaknesses (จุดอ่อน)
W1 บุคลากรลดลงเรื่อยๆ
W2 ขาดบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
W3 อัตราการทดแทนบุคลากรสายสนับสนุนน้อย
W4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมี
ไม่เพียงพอ
W5 อุปกรณ์ด้าน IT สาหรับการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ
W6 การพัฒนาด้านสารสนเทศของบุคลากรยังไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
W7 ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ
W8 อาคารสถานที่ใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
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Opportunities(โอกำส)
Threats(ภำวะคุกคำม)
O1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาและมี
T1 ระบบการบริหารงบประมาณยังไม่คล่องตัว
ความก้าวหน้าตาแหน่งที่สูงขึ้น
T2 เงินรายรับมาช่วงปลายงบประมาณ ทาให้งาน
O2 มีนักศึกษาต่างชาติทาให้มีโอกาสได้พัฒนา
ล่าช้าและต้องรีบดาเนินการเพื่อให้ทันปิดบงบ
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ประมาณ ทาให้การบริหารงบประมาณล่าช้า
O3 การศึกษาดูงนานต่างประเทศ
T3 บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่
O4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
หน่วยการเงินแจ้งเวียน
ตัดสินใจของผู้บริหาร
O5 นโยบายด้านสาธารณสุขในเรื่องการแพทย์แผน
ไทยทาให้มีโอกาสพัฒนาตาหรับยาแพทย์แผน
ไทยเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น
O6 นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะทางด้าน
การพันาศักยภาพของบุคลากรเพื่อพัฒนางาน
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2.1 เป้าหมาย (Goals) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญ
ศาสตร์วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการนาไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสั นทนาการ บริหาร
จัดการ มีค วามพร้ อ มในการเรี ย นรู้ การเชื่ อ มโยงกั บ นานาสากลและตอบสนองต่ อ
การเปลี่ยนแปลง
 Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อ หนุนการเรีย นรู้ วิจัย เสริมประสิท ธิภ าพ
การทางาน และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน
 Spiritual : จิต วิญ ญาณของมหาวิท ยาลัย มีค วามสัน ติสุข และสมานฉัน ท์ข องชุม ชนทั้ง
ภายในและภายนอก
2.2 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้
ด้าน People : ดาเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)
- จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active
Learning and Coaching)
- ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy and Skills)
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากล (Qualified Personnel)
- พัฒนาความรู้และทักษะในการทางานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)
2) มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพิ่มพูนมาตรฐานการดารงชีพ
และสุขอนามัย
- ตระหนั ก ถึงความเท่ าเที ยมกัน ทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability
Equality)
- สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life)
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)
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3) มีค วามสามารถและมี จิ ต บริก าร ตอบสนองและชี้ น าต่ อ สั งคม ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
- ตอบสนอง ชี้นา และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)
- พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development)
- รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)
ด้าน Ecological : ดาเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย
1) มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น
“มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
- พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)
- พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (Good Workplace)
- พั ฒ นาระบบการเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เน็ ต ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (Highly Effective Internet
Connection)
2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่
การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว”
- รักษาสิ่งแวดล้ อม และใช้พลั งงานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ (Environment and Energy
Friendly)
- ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)
3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)
- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)
ด้าน Spiritual : ดาเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส
และเป็นธรรม
- บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)
2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน
- เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ
(Collaboration/Coordination)
3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม
- ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion)
4) ค่านิยมการทางานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างมีคุณค่าต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ
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2.3 วิสัยทัศน์ (VISION) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษา และวิจัยชั้นนาด้านสาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ในปี ค.ศ.2030)
2.4 พันธกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์
พันธกิจ (MISSION)
1) การผลิตบัณฑิต
2) การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
3) การบริการวิชาการแก่สังคม
4) การทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
2.5 ค่านิยม (VALUE)
การทางานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างมีคุณค่าต่อผู้เรียน และผู้รับบริการ
2.6 สมรรถนะหลัก
เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar)
เสาหลักที่ 1 : Hi= High performance, Health, Green, & Small and Smart Faculty
เสาหลักที่ 2 : R= Remarkable in Research & Innovation
เสาหลักที่ 3 : E= Excellence in Education Transformation
เสาหลักที่ 4 : S= Social Value & Culture Care
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ตารางที่ 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์
(Goals)
บัณฑิตมีความสามารถ
ประเด็น
เรียนรูด้ ้วยตนเองได้ มี
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปรับเปลี่ยนการจัด ความคิดสร้างสรรค์
สามารถคิด วิเคราะห์
การศึกษา
สังเคราะห์ความรู้ได้

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
1.1.1 ปรับปรุงหลักสูตร สบ. สด. และ
หลักสูตรเดิมสู่กระบวน
Dr.PH (International Program)
ทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการ
1.1.2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัด
เรียนรู้แบบใหม่ (Flipped
การศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
classroom) เน้นการ
และปรับปรุงกระบวนการตามผล
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติจริง
การประเมิน
(Experiential learning) 1.1.3 โครงการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสูตร / คณะ
ด้วยเกณฑ์ IQA, TQR, EdPEx

มีหลักสูตรที่ช่วยพัฒนา
ทักษะให้คนวัยทางาน
สามารถก้าวทันความรู้
เทคโนโลยีและทักษะ
ใหม่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
การทางาน
นักศึกษามีสมรรถนะที่
ครบถ้วนตามหลักสูตร
สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้าง
หลักสูตรใหม่ตามความ
ต้องการของสังคมและมี
หลักสูตรสาหรับ
ประชาชนทุกอายุ

1.2.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/อบรม
/เชิงรุก

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะ
และทักษะที่จาเป็นใน
อนาคต

1.3.1 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
(ตรวจสอบชื่อตามประกาศคณะ)
ตารา วิจัย ผลงานวิชาการ
1.3.2 โครงการเสวนาวิชาการ

นักศึกษามีศักยภาพด้าน
การวิจัยสูง มหาวิทยาลัย
มีผลงาน วิจัยที่เพิ่มขึ้น
และมีผลงานทาให้เกิด
นวัตกรรมมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนา
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สามารถ
สร้างผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพสูง

1.4.1 โครงการพัฒนาห้องปฎิบัตกิ ารกลาง
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

1.2.2 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูร้ ะดับรายวิชาและหลักสูตร

1.4.2 สนับสนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPEL
1.4.3 พัฒนาหลักสูตรที่เสริมสร้าง
ศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพการ
สาธารณสุขโครงการพัฒนาหลักสูตร
ที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต จาก
การเข้าร่วมอบรมระยะสั้น (Short
course training) กรมอนามัย 420
ชั่วโมง และHIA
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ปรับเปลี่ยนการ
ทางานวิจัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การปรับเปลี่ยน
การบริการ
วิชาการ

เป้าประสงค์
(Goals)
มหาวิทยาลัยมีจานวน
นักวิจัย เพิ่มขึ้นจากเดิม
ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

กลยุทธ์
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โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจานวน 2.1.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันใน
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้
เกิดโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีม
และทางานต่อเนื่อง
(Research programs)
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์
ใหญ่ที่มีผลกระทบ
(Impact) สูงได้

2.2.1 โครงการพัฒนาความ เข้มแข็งกลุ่ม
วิจัย และส่งเสริมงานวิจัยขนาดใหญ่ที่
ทางานวิจัยเป็นทีม และต่อเนื่อง
(Research programs) เพื่อตอบ
โจทย์ที่มีผลกระทบสูง

มีจานวนผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมทีส่ ามารถ
สร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

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

2.3.1 โครงการส่งเสริมระบบและกลไก
การจัดการความรู้จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์

มหาวิทยาลัยมีจานวน
เครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมปีละไม่
น้อยกว่า 2 เครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
เอื้อต่อการสร้างผลงาน

ยกระดับบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในฐานะขุม
ปัญญาของชาติ ในการ
ตอบสนอง ชี้นา และ
เตือนสติสังคม

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

มีการเพิ่มจานวน
โครงการวิจัย
(Research program)
อย่างน้อยปีละ 5 ทีม

2.2.2 โครงการพัฒนากลไกการ
สนับสนุนการตีพมิ พ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

2.3.2 โครงการเสวนาวิจยั นวัตกรรม
และบริการวิชาการทีส่ อดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขตามสถานการณ์
ปัจจุบัน
3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับการใช้งาน

4.2.1 โครงการประเมินความต้องการ
และความพึงพอใจของลูกค้า และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานบริการ
วิชาการ
4.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การสนับสนุน และการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ
องค์กร
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นให้เป็นที่
น่าทางาน

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
(Goals)
มหาวิทยาลัยมีแนว
กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวน
ทางการปฎิบัติงานที่เอื้อ ระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อ
ต่อการขับเคลื่อนองค์กร การทางานเพื่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทางานพร้อม
สาหรับบุคลากรทุกเพศ
ทุกวัย รวมถึงผู้พิการ
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โครงการ
5.1.1 โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2563 –
2566) และจัดทาแผนปฏิบัติ การ
5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสีย่ งของคณะสาธารณสุขศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้าง
6.1.1 โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารอรุณ
สภาพแวดล้อมที่พร้อม
จิรวัฒน์กุล, สถานวิจัยและบริการ
สาหรับการทางาน (Good
แพทย์แผนไทย และห้องตักศิลา
Workplace) ของ
6.1.2 โครงการปรับปรุงอาคารเลือ่ น
บุคลากรทุกกลุ่ม
สุริหาร, ห้องประชุม และตาข่ายกันนก
6.1.3 โครงการปรับปรุงห้องเรียนทางไกล
(smart classroom) และห้องเรียน
ปริญญาเอก
6.1.4 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร
อุปกรณ์เข้า-ออก ลานจอดรถ และ
ด้านอื่นๆ
6.1.5 โครงการปรับปรุงลิฟท์โดยสาร

มีระบบการจัดการ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่มี
ประสิทธิภาพ
มีความผูกพันที่ดีกับ
บุคลากร

มีระบบการจัดการ
ความรู้และการเรียนรู้
ขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิม่
6.2.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม
ประสิทธิภาพระบบการ
ความพร้อมตาแหน่งที่สูงขึ้น
จัดการสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้าง
6.3.1 โครงการสัมมนาบุคลากร
ความผูกพันกับบุคลากร
คณะฯ
อย่างเป็นระบบ
6.3.2 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
บุคลากร (ผู้บริหารพบบุคลากรสาย
สนับสนุนและสายผู้สอน)
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการ 6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้และการเรียนรู้ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
องค์กร
ระหว่างหน่วยงานในและ
นอกมหาวิทยาลัย
6.4.2 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์
(Goals)
มีการพัฒนาระบบงาน
ประเด็น
และกระบวนการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ปรับเปลี่ยนองค์กร ใหม่ โดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทลั

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนา
ระบบการทางานและการ
เรียนรูด้ ้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

8.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสูร่ ะบบ
ดิจิทัล และการพัฒนาโปรแกรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติ
สาหรับพันธกิจทุกด้าน
ของมหาวิทยาลัย

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

9.1.1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (International
Conference on Public Health)
ครั้งที่ 4 ร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน
ภูมิภาคเอเชีย (ไต้หวัน, เวียดนาม,
พม่า, มาเลเซีย, เกาหลีใต้, ลาว,
อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ญี่ปุ่น)
9.1.2 โครงการเจรจา และพัฒนาความ
ร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจยั
ระยะยาวกับเครือข่ายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.1.3 โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศ
9.1.4 โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และวัฒนธรรมกับบุคลากรและ
นักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ
9.1.5 โครงการผลิตนักศึกษาภายใต้ความ
ร่วมมือกับ USAC

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถูกจัดเป็น 1 ใน 600
ของ มหาวิทยาลัยระดับ
โลกในปี 2025

กลยุทธ์ที่ 2 : การ
ดาเนินการเพื่อการจัด
อันดับ World
University Ranking ที่
สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความ
ร่วมมือและการพัฒนา
ร่วมกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้าน
การเรียนการสอน การ

9.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

ให้ก้าวเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 9
การนา
มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็น
นานาชาติ

กลยุทธ์
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มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางด้านวิชาการ
ของภูมิภาคอาเซียน

8.4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรระบบ
สารสนเทศและทักษะศตวรรษที่ 21

9.3.1 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่
บุคลากรในประเทศ
อาเซียนและประเทศใน
กลุ่ม GMS
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์
วิจัย การบริการวิชาการ
รวมถึงการร่วมสร้าง
นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี
บรรยากาศของความ
เป็นนานาชาติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 10
การบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เสริมสร้างความ
ร่วมมือเพื่อการ
พัฒนา
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โครงการ
9.3.2 โครงการประชาสัมพันธ์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ สู่นานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความ 9.4.1 โครงการเตรียมความพร้อม
เป็นนานาชาติทั้งด้าน
ด้านภาษาสู่ความเป็น
บุคลากร นักศึกษา และ
อาเซียน
สภาพแวดล้อม
9.4.2 โครงการสนับสนุนให้
(International
คณาจารย์และบุคลากร
environment)
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ GMS
9.4.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง
ประเทศ (International
Visiting Professor)
เป็นมหาวิทยาลัยที่
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบ 10.1.1 ขับเคลื่อนถ่ายทอดตัวชี้วัด
เปิดเผย โปร่งใส และ
การบริหารจัดการด้วย
มอบหมายในคารับรองการปฏิบัติ
เป็นธรรม
หลักธรรมาภิบาล ให้เกิด
ราชการของบุคลากร ประเมินผล
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
ดาเนินการ และออกแบบ
(Good Governance
ปรับปรุงกระบวนการ
for all Units)
มีความร่วมมือในการทา กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทา
11.1.1 โครงการวันสถาปนาคณะฯ
โครงการขนาดใหญ่เพื่อ โครงการขนาดใหญ่
11.1.2 โครงการสืบสานประเพณี
พัฒนามหาวิทยาลัย
ร่วมกันระหว่างคณะใน
สงกรานต์ สมมาอาวุโส
ร่วมกัน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11.1.3 โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่ม
11.1.4 โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
สังคมศาสตร์
ราชการ
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2.8 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียดประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และนโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 2566 ดังนี้

รูปภาพที่ 2.1 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์
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รูปภาพที่ 2.2 แผนผังเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 2.2 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และทิศ
ทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ HiRES กับความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ นโยบายและพันธกิจของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และทิศทางการบริหารของ
มหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า
แผน
ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้องกับ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทิศทางการ
ยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกล นโยบาย พันธกิจ บริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ปี ข้างหน้า ตามประเด็น
HiRES
ยุทธ์ (SC) และ
สภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ 11 ประเด็นของมหาวิทยาลัย
ความได้เปรียบ
P
E
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
เชิงกลยุทธ์ (SA)
HI
R
E
S

SC2, SC3, SA2
SC1, SA1, SA2.
SA3
SC1, SA1, SA2,
SA4, SA5
SA1, SA3, SC4

•
•
•

•
•
•
•

• • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• •
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ตารางที่ 2.3 ความท้าทาย ความได้เปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
(Strategic Challenge: SC)
หลักสูตรและบริการ
SC1: การเป็น Internationalization (Program,
Research, Service, Facilities,
Accreditation)
SC2: Disruptive technology มีผลต่อพฤติกรรม
การเรียน และการพัฒนาระบบการเรียน
การสอน
SC3: วิจัย นวัตกรรม และการบริการที่สร้างรายได้

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
(Strategic Advantage: SA)
SA1: การเปิดตลาดเสรีอาเซียน เป็นโอกาสที่PHKKU
จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อขยายตลาดสู่อาเซียน
SA2: ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนา
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของ
สังคมสาหรับประชาชนทุกอายุ และพัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นใน
อนาคต
SA3: มีเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยทั้งอนุภูมิภาค
ภูมิภาคและทั่วโลก

ความรับผิดชอบต่อสังคม
SC4: การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการใน
SA4: มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญ
การเรียนการสอนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมี
ประสบการณ์ทางานสูง
สมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในอนาคต ตาม
ความต้องการของสังคมและทุกกลุ่มอายุ

ตารางที่ 2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตมีความสามารถ
ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการ เรียนรู้ด้วยตนเองได้ มี
จัดการศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์
สามารถคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้ได้

มีหลักสูตรที่ช่วยพัฒนา
ทักษะให้คนวัยทางาน
สามารถก้าวทันความรู้
เทคโนโลยีและทักษะ
ใหม่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
การทางาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
หลักสูตรเดิมสู่กระบวน
ทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบใหม่ (Flipped
classroom) เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
(Experiential learning)

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้าง
หลักสูตรใหม่ตามความ
ต้องการของสังคมและมี
หลักสูตรสาหรับ
ประชาชนทุกอายุ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.1.1 พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร สบ. สด. และ
Dr.PH (International
Program)

1.1.1.1 จานวน
หลักสูตรที่ได้ปรับปรุง
(2 หลักสูตร)

ตุลาคม 2563 มิถุนายน 2564

50,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ประธานหลักสูตร
กุศล รักญาติ
อรวรรณ ดีสุรกุล

1.1.2 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และ
ปรับปรุงกระบวนการตาม
ผลการประเมิน

1.1.2.1 คณะฯ
ยกระดับเข้าสู่ EdPEx
300

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

50,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ชัญญา แสงสุริยา

1.1.3 โครงการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพในระดับ
หลักสูตร / คณะ ด้วยเกณฑ์
IQA, TQR, EdPEx

1.1.3.1 จานวน
หลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพฯในระดับดี
(3.50 ขึ้นไป)

มิถุนายน - กันยายน
2564

50,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ชัญญา แสงสุริยา

1.2.1 ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/อบรม/เชิงรุก

1.2.1 จานวนที่ไป
ประชาสัมพันธ์

ตุลาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2564

50,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ธิรดา บุญทองแพง
อรวรรณ ดีสุรกุล
เกียรติศักดิ์ เกวใจ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
1.2.2 โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชาและหลักสูตร

นักศึกษามีสมรรถนะที่
ครบถ้วนตามหลักสูตร
สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้

นักศึกษามีศักยภาพด้าน
การวิจัยสูง มหาวิทยาลัย
มีผลงาน วิจัยที่เพิ่มขึ้น
และมีผลงานทาให้เกิด
นวัตกรรมมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะ
และทักษะที่จาเป็นใน
อนาคต

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนา
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สามารถ
สร้างผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง

ตัวชี้วัด
1.2.2.1 จานวน
รายวิชาที่ได้ทวนสอบ
(ร้อยละ 100)

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

มกราคม - เมษายน
2564

10,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
กุศล รักญาติ
อรวรรณ ดีสุรกุล

1.3.1 โครงการเชิดชูเกียรติ 1.3.1.1 จานวน
บุคลากร (ตรวจสอบชื่อตาม บุคลากรที่ได้รับการ
ประกาศคณะ) ตารา วิจัย เชิดชูเกียรติผลิตผล
ผลงานวิชาการ และ
งานวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน)

ธันวาคม 2563

100,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
กุศล รักญาติ
อรวรรณ ดีสุรกุล
อรุณรัตน์ ศิลารัตน์

1.3.2 โครงการเสวนาวิชาการ 1.3.2.1 จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เสวนาวิชาการ

27 พฤศจิกายน 2563

40,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
อรวรรณ ดีสุรกุล
อรุณรัตน์ ศิลารัตน์
ศุภานันท์ พรมขอนยาง

1.4.1 โครงการพัฒนา
1.4.1.1 จานวน
ห้องปฎิบัติการกลางให้ได้รับ ห้องปฏิบัติการกลางที่
การรับรองมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม - ธันวาคม
2563

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
ดร.รัฐพล ไกรกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.4.2 สนับสนุนเข้าร่วม
1.4.2.1 รายได้จาก
โครงการยกระดับมาตรฐาน การบริการตรวจ
ห้องปฏิบัติการ ESPEL
วิเคราะห์เพิ่มขึ้น
1.4.3 พัฒนาหลักสูตรที่
เสริมสร้าง ศักยภาพ
กาลังคนด้านวิชาชีพการ
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
หลักสูตรที่สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิต จากการเข้า
ร่วมอบรมระยะสั้น (Short
course training) กรม
อนามัย 420 ชั่วโมง และHIA

1.4.3.1 จานวน
หลักสูตรที่เสริมสร้าง
ศักยภาพกาลังคนด้าน
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
ผศ.พจน์ ภาคภูมิ

พฤศจิกายน 2563 กุมภาพันธ์ 2564

50,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย
ดร.พรพิมล ชูพานิช
ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีจานวน กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจานวน 2.1.1 โครงการพัฒนา
ที่ 2 ปรับเปลี่ยน
นักวิจัย เพิ่มขึ้นจากเดิมปี นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การทางานวิจัย
ละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
การวิจัยกับสถาบันใน
ประเทศและต่างประเทศ

มีการเพิ่มจานวน
โครงการวิจัย (Research
program) อย่างน้อยปี
ละ 5 ทีม

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้
เกิดโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีม
และทางานต่อเนื่อง
(Research programs)
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์
ใหญ่ที่มีผลกระทบ
(Impact) สูงได้

2.2.1 โครงการพัฒนาความ
เข้มแข็งกลุ่มวิจัย และ
ส่งเสริมงานวิจัยขนาดใหญ่ที่
ทางานวิจัยเป็นทีม และ
ต่อเนื่อง (Research
programs) เพื่อตอบ
โจทย์ที่มีผลกระทบสูง

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

2.1.1.1 จานวน
อาจารย์ที่ทาวิจัย
ร่วมกับเครือข่ายใน
ระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ
2.1.1.2 จานวน
งานวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่ติด
อันดับ 1-400 ของโลก

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

2.2.1.1 จานวนกลุ่ม
วิจัยที่ได้รับการพัฒนา
(1 กลุ่ม)
2.2.1.2 ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน
ด้านวิจัยและบริการ
วิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก
2.2.1.3 มีนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้
อย่างน้อย 1 ชิ้น/ปี

พฤศจิกายน 2563

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

250,000 คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

50,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
ดร.นาฏนภา หีบแก้วฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มีจานวนผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

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

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

2.2.2 โครงการพัฒนากลไก
การสนับสนุนการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

2.2.2.1 ร้อยละ
บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ และ
นานาชาติต่อจานวน
อาจารย์และ นักวิจัย
ประจา (ร้อยละ 100)/
เฉลี่ย 1 เรื่องต่อ 1 คน

พฤศจิกายน 2563

50,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

2.3.1 โครงการส่งเสริม
ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์

2.3.1.1 ร้อยละของ
ผลงานวิจัย/บริการ
วิชาการที่นาไปใช้
ประโยชน์และ
ก่อให้เกิดคุณค่าต่อ
สังคม (ร้อยละ 30
ควรพิจารณาประเด็น
คุณภาพของงาน
ร่วมกับเชิงปริมาณ)
2.3.1.2 มีระบบพี่
เลี้ยงนักวิจัยใหม่

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

128,800 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
เพลินจิต ทุมมานอก
กรุณา โสฬสจินดา

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
2.3.2 โครงการเสวนาวิจัย
นวัตกรรม และบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยมีจานวน กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบ 3.1.1 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ บริหารทรัพยากรบุคคลที่ บุคลากรด้านภาษาอังกฤษใน
กับภาคธุรกิจและ
เอื้อต่อการสร้างผลงาน ระดับการใช้งาน
อุตสาหกรรมปีละไม่น้อย
กว่า 2 เครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยกระดับบทบาทของ
ที่ 4 การปรับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยในฐานะขุม
การบริการวิชาการ ปัญญาของชาติ ในการ
ตอบสนอง ชี้นา และ
เตือนสติสังคม

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

4.2.1 โครงการประเมิน
ความต้องการ และความพึง
พอใจของลูกค้า และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับงานบริการ
วิชาการ

4.2.2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
สนับสนุน และการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

2.3.2.1 ได้แนวทางใน
การพัฒนานวัตกรรม
และบริการวิชาการ
อย่างน้อย 2 ประเด็น

กุมภาพันธ์ 2564

40,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุลฯ

3.1.1.1 บุคลากร
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ
80

กุมภาพันธ์ เมษายน 2564

10,000 ผอ.กองบริหารฯ
ขวัญหทัย สินเธาว์ และคณะ

4.2.1.1 ระดับความ
พึงพอใจของของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
วิชาการ (ระดับ 5)

มิถุนายน 2564

10,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

กุมภาพันธ์ 2564

30,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีแนว
ที่ 5 ปรับเปลี่ยน
ทางการปฎิบัติงานที่เอื้อ
การบริหารจัดการ ต่อการขับเคลื่อนองค์กร
องค์กร

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวน
ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การทางานเพื่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

5.1.1 โครงการทบทวนแผน 5.1.1.1 ร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2563 การรับรูแ้ ละเข้าใจ
– 2566) และจัดทา
ทิศทางองค์กร (ร้อยละ
แผนปฏิบัติการ
100)

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

100,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
ณิชาภา ตาริชกุล

5.1.2 โครงการพัฒนาระบบ 5.1.2.1 มีระบบ
การบริหารความเสี่ยงของ บริหารความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.1.2.2 มีการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง
5.1.2.3 มีการรายงาน
แผนบริหารความเสี่ยง
5.1.2.4 มีผลการ
ดาเนินงานควบคุม
ความเสี่ยงทาให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลง

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
ณิชาภา ตาริชกุล

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 6 สร้าง
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นให้เป็นที่
น่าทางาน

เป้าประสงค์
เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทางานพร้อม
สาหรับบุคลากรทุกเพศ
ทุกวัย รวมถึงผู้พิการ

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่พร้อม
สาหรับการทางาน (Good
Workplace) ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม

6.1.1 โครงการปรับปรุง
พื้นที่อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล,
สถานวิจัยและบริการแพทย์
แผนไทย และห้องตักศิลา

6.1.1.1จานวนอาคาร ธันวาคม 2563 สถานที่ได้รับการดูแล มิถุนายน 2564
รักษา ให้มีสภาพการ
ใช้งานได้และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน

6.1.2 โครงการปรับปรุง
อาคารเลื่อน สุริหาร, ห้อง
ประชุม และตาข่ายกันนก

6.1.1.2 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา และ
บุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมของ
คณะ

6.1.3 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนทางไกล (smart
classroom) และห้องเรียน
ปริญญาเอก
6.1.4 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
บริเวณรอบอาคาร อุปกรณ์
เข้า-ออก ลานจอดรถ และ
ด้านอื่นๆ
6.1.5 โครงการปรับปรุงลิฟท์
โดยสาร

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

กลยุทธ์

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

1,000,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
หน่วยอาคารสถานที่
เทพภมร คาสองและคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

มีระบบการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่ม
6.2.1 การพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการและสิทธิ
ประสิทธิภาพระบบการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ จัดการสวัสดิการและสิทธิ ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ประโยชน์

6.2.1.1บุคลากรมี
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 2564

20,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
สุจิตรา พลเชียงสา และคณะ

มีความผูกพันที่ดีกับ
บุคลากร

6.3.1 โครงการสัมมนา
บุคลากรคณะฯ

6.3.1.1 ผู้เข้าร่วม
สัมมนาสามารถ
ยกระดับความ
สามารถ ในการทางาน
ให้ได้ตาม เป้าประสงค์

เมษายน พฤษภาคม 2564

200,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
จิราพร บุญจวง และคณะ

6.3.2 โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์บุคลากร
(ผู้บริหารพบบุคลากรสาย
สนับสนุนและสายผู้สอน)

6.3.2.1 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจและมีความรัก
ความสามัคคีเป็นหนึ่ง
เดียวกัน
6.3.3.1 บุคลากรมี
ขวัญและกาลังใจใน
การปฎิบัติงาน
6.3.3.2 บุคลากรมี
ความรักความสามัคคี
กันมากขึ้น

พฤศจิกายน 2563 กันยายน 2564

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากร
อย่างเป็นระบบ

50,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
ขวัญหทัย สินเธาว์ และคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
มีระบบการจัดการ
ความรู้และการเรียนรู้
ขององค์กร

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการ 6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้และการเรียนรู้ของ เรียนรู้ บุคลากรสายสนับ
องค์กร
สนุนระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
6.4.2 โครงการพัฒนา
และประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

6.4.1.1 บุคลากรสาย
สนับสนุนได้ความรู้มา
พัฒนางาน

กุมภาพันธ์ สิงหาคม 2564

6.4.2.1 ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
พัฒนาเอกลักษณ์
(ร้อยละ 85)

ตุลาคม -พฤศจิกายน
2563

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

50,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
เทพภมร คาสอง และคณะ

100,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 8 ปรับเปลี่ยน
องค์กรให้ก้าวเข้าสู่
ยุคดิจิทัล

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

มีการพัฒนาระบบงาน กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนา 8.4.1 โครงการพัฒนาระบบ 8.4.1.1 มีระบบ
และกระบวนการทางาน ระบบการทางานและการ ระบบดิจิทัล และการพัฒนา ฐานข้อมูลคณะฯ
ใหม่ โดยอาศัย
เรียนรูด้ ้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมระบบเทคโนโลยี
(Faculty
เทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศ
database)
1) การบริหาร
2) การเรียนการสอน
3) การวิจัย
4)การบริการ
8.4.1.2 มีการใช้ระบบ
ในการ
1) การบันทึกข้อมูล
2) การวิเคราะห์
ข้อมูล
3) รายงานผลแบบ
Real time
4) นาผลมาใช้ใน
การวางแผนปรับปรุง
งาน

8.4.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรระบบสารสนเทศ
และทักษะศตวรรษที่ 21

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2563 พฤษภาคม 2564

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

100,000 รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคารพ
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
คณะกรรมการฯ
ศรศักดิ์ อุระ

20,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
คณะกรรมการฯ
ศรศักดิ์ อุระ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 9 การนา
มหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นนานาชาติ

เป้าประสงค์
มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติ
สาหรับพันธกิจทุกด้าน
ของมหาวิทยาลัย

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

โครงการ/กิจกรรม
9.1.1 โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
(International
Conference on Public
Health) ครั้งที่ 4 ร่วมกับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานในภูมิภาคเอเชีย
(ไต้หวัน, เวียดนาม, พม่า,
มาเลเซีย, เกาหลีใต้, ลาว,
อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ญี่ปุ่น)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

9.1.1.1 มีการจัด
ประชุมวิชาการความ
ท้าทายทางสุขภาพ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับชาติ และ
นานาชาติ (1 ครั้ง/ปี)

กันยายน 2564

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

300,000 คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

9.1.2 โครงการเจรจา และ
พัฒนาความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการวิจัยระยะ
ยาวกับเครือข่าย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.1.3 โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันต่างประเทศ

9.1.3.1 จานวนสถาบัน มีนาคม -สิงหาคม
เครือข่ายต่างประเทศ
2564
(1 สถาบัน)

200,000 คณบดี
ผู้อานวยการกองบริหารฯ
ผุสดี ไกยวงษ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

9.1.4 โครงการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและวัฒนธรรม
กับบุคลากรและนักศึกษา
จากสถาบันต่างประเทศ

9.1.4.1 จานวน
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ไป-มา ต่างประเทศ

มีนาคม -พฤษภาคม
2564

100,000 คณบดี
ผุสดี ไกยวงษ์

9.1.5 โครงการผลิต
นักศึกษาภายใต้ความ
ร่วมมือกับ USAC

9.1.5.1 จานวน
นักศึกษา USAC

มกราคม - กันยายน
2564

100,000 คณบดี
ผุสดี ไกยวงษ์

มกราคม -พฤษภาคม
2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถูกจัดเป็น 1 ใน 600 ของ
มหาวิทยาลัยระดับโลก
ในปี 2025

กลยุทธ์ที่ 2 : การ
9.2.1 โครงการพัฒนา
ดาเนินการเพื่อการจัด
หลักสูตรร่วมกับหน่วยงาน
อันดับ World University ต่างประเทศ
Ranking ที่สูงขึ้น

9.2.1.1 จานวน
หลักสูตรที่
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ (1
หลักสูตร)

มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางด้านวิชาการ
ของภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความ
ร่วมมือและการพัฒนา
ร่วมกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ รวมถึง
การร่วมสร้างนวัตกรรม

9.3.1.1 จานวน
บุคลากรในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และ
กลุ่ม GMS ที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

9.3.1 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่บุคลากรใน
ประเทศอาเซียนและประเทศ
ในกลุ่ม GMS

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

50,000 คณบดี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

874,000 คณบดี
ผุสดี ไกยวงษ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
9.3.2 โครงการประชา
สัมพันธ์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ สู่นานาชาติ

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

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

9.3.2 โครงการประชา สิงหาคม - กันยายน
สัมพันธ์คณะ
2564
สาธารณสุขศาสตร์ สู่
นานาชาติ
9.3.3.1 จานวน
หน่วยงาน
ต่างประเทศที่ได้รับ
ข้อมูลของคณะ

9.4.1 โครงการเตรียมความ 9.4.1.1 จานวน
มีนาคม - พฤษภาคม
พร้อม ด้านภาษาสู่ความเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการด้าน
2564
อาเซียน
ภาษาต่าง
ประเทศ

9.4.2 โครงการสนับสนุนให้
คณาจารย์และบุคลากร
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ GMS

9.4.2.1 จานวน
คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ที่เข้า
ร่วมการประชุม
นานาชาติ

มีนาคม - เมษายน
2564

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

50,000 คณบดี
ผู้อานวยการกองบริหารฯ
ผุสดี ไกยวงษ์

20,000 คณบดี
ผุสดี ไกยวงษ์

100,000 คณบดี
ผู้อานวยการกองบริหารฯ
ผุสดี ไกยวงษ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

9.4.3 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศ (International
Visiting Professor)

9.4.3.1 จานวน
คณาจารย์และ
บุคลากรที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

10.1.1 ขับเคลื่อนถ่ายทอด
ตัวชี้วัด ตาม OKRs ผลลัพธ์
หมวด 7 (EdPEx) โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของ
บุคลากร ประเมินผล
ดาเนินการ และออกแบบ
ปรับปรุงกระบวนการ

10.1.1.1 มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดตาม
OKRs ผลลัพธ์หมวด
7 (EdPEx) โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
10.1.1.2 ประเมินผล
การดาเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่
ที่ 10 การบริหาร เปิดเผย โปร่งใส และ
โดยใช้หลักธรรมาภิ เป็นธรรม
บาล

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ มีความร่วมมือในการทา
ที่ 11 เสริมสร้าง
โครงการขนาดใหญ่เพื่อ
ความร่วมมือเพือ่
พัฒนามหาวิทยาลัย
การพัฒนา
ร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทา
11.1.1 โครงการวันสถาปนา
โครงการขนาดใหญ่
คณะฯ
ร่วมกันระหว่างคณะใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่ม
สังคมศาสตร์

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม - กันยายน
2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

11.1.1.1 ความพึง
27 พฤศจิกายน 2563
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า
3.5

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

100,000 คณบดี
ผุสดี ไกยวงษ์

10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ชัญญา แสงสุริยา

80,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
ปราณี อิ่มนางและคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

11.1.2 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ สมมา
อาวุโส

11.1.2.1 ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า
3.5

เมษายน 2564

30,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
ปิยะ หร่อยดา และคณะ

11.1.3 โครงการสาน
สัมพันธ์วันปีใหม่

11.1.3.1 ความพึง
พอใจของ ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า
3.5

ธันวาคม 2563

130,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
ประธูป นาสมสร้อยและคณะ

11.1.4 โครงการมุทิตาจิตผู้ 11.1.4.1 ความพึง
เกษียณอายุราชการ
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า
3.5

กันยายน 2564

250,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
วีรินทณ์ ขันธะติวงศ์และ
คณะ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2.5 สรุปจานวนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

กลยุทธ์

จานวน
4
3
1
1
1
4
1
4
1
1
21

โครงการ
10
5
1
2
2
10
2
11
1
4
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ส่วนที่ 3
การกากับติดตาม และการรายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแผนที่ใช้เพื่อผลักดัน และ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริห าร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 – 2566
เพื่อให้บ รรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณ ภาพ การ
ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมทั้ง
ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมสีเขียว มีความห่วงใย ใส่ใจสังคม
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ 48 แผนงาน/โครงการ โดยการถ่ายทอดเป้าประสงค์ และ
ตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ ระดับส่วนงาน ซึ่ง
จะได้จัดประชุมเพื่อชี้แจง ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติให้รับทราบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งดาเนินการจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับ ส่วนงาน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีการ
กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมายที่สาคัญตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ เกิ ด การก ากั บ ติ ด ตาม การน าแผนไปปฏิ บั ติ ที่ เป็ น รู ป ธรรม และชั ด เจนนั้ น
มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ มีการจัดทารายละเอียดของโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณที่ใช้ รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และจะมีกระบวนการในการติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อ ง
เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทั้งการกากับติดตามผ่านตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดระดั บโครงการ
รวมถึงการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ข องโครงการ และผลสั ม ฤทธิ์ของการเบิก จ่ายงบประมาณ โดยจะแบ่ งช่ ว ง
ระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สาหรับการ
ดาเนิน งานจะมีการนาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแต่ล ะประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับ
หลักสูตร เพื่อให้ ผู้บริห ารได้มีระบบในการติดตามข้อมูล ความคืบหน้าของการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสาหรับการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

1

2

3

การติดตาม/ประเมินผล

หน่วยงานที่ต้อง
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
การติดตามการดาเนินงาน ทุกครั้งที่มีการ - เจ้าของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม
เบิกจ่าย

การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

ระยะเวลา

วิธีการ

ติดตามผลการดาเนินงานตาม
แบบรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ

ทุกเดือน

- หน่วยงานคลังและ
พัสดุ

ติดตามการขออนุมัติเงินประจา
งวด และการใช้จ่าย/รายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ทุกไตรมาส

- หน่วยแผนและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ/รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ

- เจ้าของโครงการ
- หน่วยแผนและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ติดตามผลการดาเนินงานตาม
แบบรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ

การติดตามการดาเนินงาน ทุกไตรมาส
ตามแผนปฏิบัติการ
- ผลงานตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
- ผลงานตามโครงการ/
กิจกรรม
- ปัญหา/อุปสรรค/การ
แก้ไขปัญหา
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(แผน/งบประมาณ)
สรุปผล/วิเคราะห์/ประเมินผล และจัดทารายงาน

รายงานทุก 3/6/9/12 เดือน

รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
/สรุปผล/วิเคราะห์/ประเมินผล

รายงานทุก 3/6/9/12 เดือน

รายงาน KPI / คารับรอง
ปฏิบัติราชการ (OKRs)

หน่วยงาน/สาขาวิชา
(ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์)

รูปภาพที่ 4.1 กระบวนการติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดพิมพ์โดย
นางณิชาภา ตาริชกุล
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0–4342-4820 โทรสาร0–4342– 4821
จัดพิมพ์ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
ออกแบบปก
นายธนกร สุบรรณพงศ์
นายนัฐศักดิ์ เทวารุทธิ์
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