1
รายงานผลแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประเด็น
ยุทธศาสตร
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1
ปรับเปลี่ยนการ
จัดการศึกษา

เปาประสงค
บัณฑิตมี
ความสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง
ได มีความคิด
สรางสรรค
สามารถคิด
วิเคราะห
สังเคราะหความรู
ได

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

กลยุทธที่ 1 :
1.1.1 ศึกษาดูงาน หลักสูตร - แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง WFH :
การใช Google Drive และ
พัฒนาหลักสูตร
ที่จัดการสอนแบบ
Google Calendar เพื่อสนับสนุน
เดิมสูกระบวนทัศน
Module, Online
การเรียนการสอนออนไลนและ
ใหม สงเสริมการ
การทํางาจากบาน WFH) และ
การจัดการเรียนการสอนที่เนน
เรียนรูแบบใหม
การเรียนรูในศตวรรษ 21
(Flipped
(Education paradigm of 21st
classroom) เนน
century skill) เมื่อวันที่ 2
การเรียนรูจากการ
กรกฎาคม 2562 ทุกรายวิชาที่
ปฏิบัติจริง
เปดสอนในภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2563 มีการจัดการ
(Experiential
เรียนการสอนและการสอบทุก
learning)
รายวิชา
1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตร
1. ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขMPH
ศาสตรมหาบัณฑิต แบบควบ
(International
รวมหลักสูตรจาก 7 สาขาวิชา
Program) และ
เปน 1 หลักสูตร โดยแยกเปน 9
Dr.PH
วิชาเอก
(International
2. ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขProgram)
ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ
50,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
คณบดี/
ผช.ฝายวิชาการฯ
ผอ.กองบริหารฯ
กุศล รักญาติ

2
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1.1.3 ยกระดับคุณภาพ
1. ทีมผูบริหารคณะฯ เขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ผูตรวจ
มาตรฐานการจัด
ประเมินคุณภาพองคการทาง
การศึกษา พัฒนาสู
การศึกษาดวยเกณฑ EdPEx
Assessor: EA)” ระหวางวันที่
ความเปนเลิศ และ
16-17 ธันวาคม 2562 ณ
ปรับปรุงกระบวนการ
โรงแรมเซนจูรี ปารค
กรุงเทพมหานคร
ตามผลการประเมิน
2. ทีมผูบริหารคณะฯ การเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ผูตรวจประเมินคุณภาพ
องคการทางการศึกษาดวย
เกณฑ EdPEx (EdPEx
Assesspr : EA) กิจกรรมที่ 2
การประเมินหนวยงานตาม
แนวทางเกณฑ EdPEx ระหวาง
วันที่ 29-31 มกราคม 2563 ณ
โรงแรมเซนจูรี ปารค
กรุงเทพมหานคร
3. ทีมผูบริหารคณะฯ เขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูตรวจ
ประเมินคุณภาพองคการทาง
การศึกษาดวยเกณฑ EdPEx
(EdPEx Assesspr : EA)
กิจกรรมที่ 3 มาตรฐานและ
แนวทางการประเมินตามเกณฑ
EdPEx (EdPEx Assessor
Calibration) ระหวางวันที่
10-12 กุมภาพันธ 2563
ณ โรงแรมเซนจูรี ปารค
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ
200,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิชาการฯ
ชัญญา แสงสุริยา
ณิชาภา ตาริชกุล

3
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1.1.4 โครงการรับการตรวจ - ไดดําเนินการจัดทําโครงการ
ประเมินคุณภาพใน
และเริ่มตรวจประเมินหลักสูตร
ระดับหลักสูตร /
ในระหวางเดือนสิงหาคม –
คณะ ดวยเกณฑ
เดือนกันยายน 2563 จํานวน 14
IQA, TQR, EdPEx
หลักสูตร
มีหลักสูตรที่ชวย กลยุทธที่ 2 : สราง 1.2.1 โครงการพัฒนา
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
พัฒนาทักษะให หลักสูตรใหมตาม
หลักสูตรที่สามารถ
ชุดวิชา (Non degree)
ความตองการของ
คนวัยทํางาน
เทียบโอนหนวยกิต
2. หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอด
สามารถกาวทัน สังคมและมี
จากการเขารวมอบรม
ชีวิต (Credits bank)
ความรู เทคโนโลยี หลักสูตรสําหรับ
ระยะสั้น (Short
ชื่อหลักสูตร: 1. หลักสูตร
และทักษะใหม ๆ ประชาชนทุกอายุ
course training)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
ที่จําเปนสําหรับ
1.2.2 พัฒนาหลักสูตร ที่
วิทยาการระบาดประยุกตและ
การทํางาน
เสริมสราง ศักยภาพ
ชีวสถิติ
กําลังคน ดานวิชาชีพ 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
การสาธารณสุข
สาขาการจัดการระบบบริการ
สุขภาพและโรงพยาบาล
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาการวิจัยทางวิทยาศาส
สุขภาพ (ภายใตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

50,000

150,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิชาการฯ
ชัญญา แสงสุริยา
ณิชาภา ตาริชกุล

รองฯวิชาการฯ
กุศล รักญาติ

4
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1.2.3 โครงการสัมมนา
- ดําเนินการโครงการสัมมนา
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขับเคลื่อนคุณภาพ
สําหรับกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สําหรับ
การศึกษาและผูเกี่ยวของเมื่อ
กรรมการพัฒนา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยมี
คุณภาพการศึกษาและ
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ผูเกี่ยวของ
เรียนรูเรื่อง WFH : การใช
Google Drive และ Google
Calendar เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลนและการ
ทํางานจากบาน WFH) และการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนการ
เรียนรูในศตวรรษ 21
(Education paradigm of 21st
century skill) เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2562 ทุกรายวิชาที่
เปดสอนในภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2563 มีการจัดการ
เรียนการสอนและการสอบทุก
รายวิชา และวันที่ 9-12
กรกฎาคม 2563 มีกิจกรรม
สัมมนาฯ ณ จังหวัดจันทบุรี
โดยมีผูเขารวมโครงการฯ
ทั้งหมด 56 คน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ
100,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิชาการฯ
กุศล รักญาติ

5
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

นักศึกษามี
สมรรถนะที่
ครบถวนตาม
หลักสูตร สามารถ
ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงได

กลยุทธ

กลยุทธที่ 3 :
พัฒนานักศึกษาให
มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จําเปนใน
อนาคต

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1.2.4 โครงการทวนสอบ
- มีการทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู เรียนรูระดับรายวิชาและหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2563 คิดเปน
ระดับรายวิชาและ
รอยละ 81.99
หลักสูตร
1.2.5 โครงการ/กิจกรรม
- แลกเปลี่ยนเรียนรู WFH: การใช
Google Drive และ Google
พัฒนาทักษะการ
Calendar เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนดิจิทัล
เรียนการสอนออนไลนและการ
ทํางานจากบาน WFH)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
1.3.1 โครงการสนับสนุน
- เสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
การผลิตตําราคณะฯ
เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัล
ผลงานทางวิชาการสําหรับ
คณาจารย คณะฯ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.3.2 สนับสนุนใหนักศึกษา - ดําเนินโครงการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาสําหรับ
และอาจารย เขา
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
รวมประชุมวิชาการ/
การศึกษา คณาจารย และ
อบรมเทคนิคการ
ผูเกี่ยวของ ระหวางวันที่ 2 และ
9-12 ก.ค. 63 โดยมี
เรียนการสอน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คณาจารย และ
ผูเกี่ยวของเขารวมโครงการ
จํานวน 56 คน ใชังบประมาณ
ทั้งสิ้น 50,079 บาท

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

50,000

รองฯวิชาการฯ
กุศล รักญาติ

ปงบประมาณ
2563

100,000

รองฯวิชาการฯ
กุศล รักญาติ

ปงบประมาณ
2563

100,000

รองฯวิชาการฯ
กุศล รักญาติ

50,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิชาการฯ
กุศล รักญาติ

6
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
นักศึกษามี
ศักยภาพดานการ
วิจัยสูง
มหาวิทยาลัยมี
ผลงาน วิจัยที่
เพิ่มขึ้น และมี
ผลงานทําใหเกิด
นวัตกรรมมากขึ้น

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2
ปรับเปลี่ยนการ
ทํางานวิจัย

มหาวิทยาลัยมี
จํานวนนักวิจัย
เพิ่มขึ้นจากเดิมป
ละไมนอยกวา
รอยละ 5

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

1.4.1 โครงการพัฒนา
กลยุทธที่ 4 :
หองปฏิบัติการกลางให
พัฒนานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ไดรับการรับรอง
ใหสามารถสราง
มาตรฐานสากล
ผลงานวิจัย และ 1.4.2 สนับสนุนเขารวม
นวัตกรรมที่มี
โครงการยกระดับ
คุณภาพสูง
มาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ESPEL
1.4.3 ศึกษาดูงาน
หองปฏิบัติการที่ผาน
โครงการยกระดับ
มาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ESPEL
ไดมาตรฐานสากล
ISO/IEC17025
กลยุทธที่ 1 : เพิ่ม 2.1.1 โครงการพัฒนา
เครือขายความ
จํานวนนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
รวมมือดานการวิจัย
กับสถาบันในประเทศ
และตางประเทศ

ผลการดําเนินงาน
- ไมไดจัดโครงการเนื่องจากอยูใน
ขั้นตอนการทุบ รื้อถอน
หองปฏิบัติการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

250,000

50,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิจัยฯ
คณะกรรมการบริหาร
หองปฏิบัติการกลาง

- ไมไดจัดโครงการเนื่องจาก
สถานการณโควิด19

- ไมไดจัดโครงการเนื่องจาก
สถานการณโควิด19

- ไมไดจัดโครงการเนื่องจาก
สถานการณโควิด19

คณบดี
ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
รองฯวิจัยฯ

7
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
มีการเพิ่มจํานวน
โครงการวิจัย
(Research
program) อยาง
นอยปละ 5 ทีม

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

กลยุทธที่ 2 :
2.2.1 โครงการพัฒนาความ - มีการประชุมอยางตอเนื่อง
สงเสริมใหเกิด
เขมแข็งกลุมวิจัย
ระหวางทีมวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัย
โครงการวิจัยขนาด
และสงเสริมงานวิจัย
ใหม และเครือขายทั้งภายในและ
ใหญที่ทํางานวิจัย
ขนาดใหญที่ทํางาน
ภายนอก
เปนทีมและทํางาน
วิจัยเปนทีม และ
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง (Research
(Research
programs) เพื่อตอบ
programs)เพื่อให
โจทยที่มีผลกระทบสูง
สามารถตอบโจทย 2.2.2 โครงการพัฒนากลไก - จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “การ
ใหญที่มีผลกระทบ
การสนับสนุนการ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
(Impact) สูงได
ตีพิมพในวารสาร
วารสารระดับนานาชาติ”
ระดับนานาชาติ
วิทยากรโดย ศ.บรรจบ ศรีภา ใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ
หองตักศิลา คณะสาธารณสุข
ศาสตร (งบประมาณที่ใช 4,575
บาท)
2.2.3 โครงการสัมมนาจัดทํา - มีแผนพัฒนางานวิจัยสอดคลอง
แผนพัฒนางานวิจัยที่
กับสถานการณปจจุบัน
สอดคลองกับแผน
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
ระดับชาติ และ
สถานการณปจจุบัน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

50,000

รองฯวิจัยฯ
คณะกรรมการวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

ปงบประมาณ
2563

100,000

รองฯวิจัยฯ
คณะกรรมการวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

50,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิจัยฯ
คณะกรรมการวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

8
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
มีจํานวน
ผลิตภัณฑและ
นวัตกรรมที่
สามารถสราง
รายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

กลยุทธที่ 3 :
2.3.1 โครงการสงเสริม
- จัดทําวารสารวิจัยสาธารณสุข
ระบบและกลไกการ
ศาสตร มข. ฉบับที่ 1 ระหวาง
ผลักดันงานวิจัย
จัดการความรูจาก
เดือน ม.ค.-มี.ค. 63
เพื่อสรางผลิตภัณฑ
งานวิจัยและงาน
(งบประมาณ 11,700 บาท)
ใหมหรือนวัตกรรม
สรางสรรคเพื่อนําไปใช
ในเชิงพาณิชย
ประโยชน
(Innovation and
Commercialized 2.3.2 โครงการเสวนาวิจัย - จัดทําโครงการเสวนา ประเด็น
Research)
นวัตกรรม และ
มลพิษอากาศ PM2.5 “กูวิกฤต
บริการวิชาการที่
ผลกระทบ PM2.5 ดวยงานวิจัย
สอดคลองกับปญหา
และนวัตกรรม ในวันที่ 4
สาธารณสุขตาม
กุมภาพันธ 2563 ณ หองตักศิลา
สถานการณปจจุบัน
คณะสาธารณสุขศาสตร มีผล
การประเมินฯ มากกวา 3.50
(งบประมาณ 13,500 บ.)
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
2.3.3 โครงการพัฒนาระบบ - จัดประชุมอาเซียนระดับ
บูรณาการการวิจัย
นานาชาติเกี่ยวกับการตรวจคัด
การเรียนการสอน
กรองโรคมะเร็ง ครั้งที่ 11
และการบริการ
ระหวางวันที่ 17-20
วิชาการเพื่อสราง
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม
นวัตกรรมดาน
โฆษะ จังหวัดขอนแกน
สาธารณสุขและ
(งบประมาณ 100,000 บาท)
สิ่งแวดลอมสูสังคม
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
ระยะที่ 3

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

40,000

รองฯวิจัยฯ
คณะกรรมการวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

ปงบประมาณ
2563

100,000

รองฯวิจัยฯ
คณะกรรมการวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

100,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิจัยฯ
คณะกรรมการวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

9
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

2.3.4 การฝกปฏิบัติงาน
- ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
ภาคสนามดาน
ระหวางเดือนตุลาคมสาธารณสุข แบบ
พฤศจิกายน 2562
บูรณาการรวมระหวาง
โดยมีความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับ
ประชาชน ระดับมากที่สุด 4.54
และนักศึกษาพึงพอใจตอ
ปริญญาตรี
กิจกรรม อยูในระดับมาก 3.55
ประเด็น
กลยุทธที่ 1 : สราง 3.1.1 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมี
- ดําเนินการเสร็จเรียบรอย โดยจัด
บุคลากรดาน
อบรมในหองเรียน 6 ครั้ง ระหวาง
ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวนเครือขาย ระบบบริหาร
ภาษาอังกฤษในระดับ เดือนสิงหาคมถึง กันยายน 2563
ปรับเปลี่ยนการ ความรวมมือกับ ทรัพยากรบุคคลที่
ภาคธุรกิจและ
การใชงาน
- ใชงบประมาณเปนคาอาหารวางฯ
บริหารจัดการ
เอื้อตอการสราง
อุตสาหกรรมปละ
เปนจํานวนทั้งสิ้น 4,375 บาท
ทรัพยากรบุคคล
ผลงาน
- ผูเขาอบรมสวนใหญตอบสนองดี
ไมนอยกวา 2
เครือขาย
และใหจัดอบรมอีกและตอเนื่อง
ประเด็น
4.2.1 โครงการประเมิน
ยกระดับบทบาท กลยุทธที่ 2 :
- มีการจัดทํา QR Code ประเมิน
ยุทธศาสตรที่ 4 ของมหาวิทยาลัย สงเสริมโครงการ
ความตองการ และ
ความพึงพอใจ พรอมหนังสือ
บริการวิชาการใหม
การปรับเปลี่ยน ในฐานะขุมปญญา
ความพึงพอใจของ
ตอบรับสงไปยังหนวยงานที่ขอใช
เพื่อให
การบริการ
ลูกคา และผูมีสวนได
ของชาติ ในการ มหาวิทยาลัยเปน
บริการทุกหนวยงาน
วิชาการ
สวนเสียกับงาน
ตอบสนอง ชี้นํา แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาของ
บริการวิชาการ
และเตือนสติ
สังคม (Center of
สังคม
Social Wisdom)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

20,000

รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนา
งานบริหารฯ

ปงบประมาณ
2563

20,000

รองฯวิจัยฯ
คณะกรรมการวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

215,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิจัยฯ
ดร.รัฐพล ไกรกลาง
กรุณา โสฬสจินดา

10
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

4.2.2 โครงการเพิ่ม
- จัดทําโครงการเผยแพรสื่อ
ประสิทธิภาพระบบ
ประชาสัมพันธใหความรูในเรื่อง
การสนับสนุน และ
การเกิดโรคที่สัมพันธกับมลพิษ
การประชาสัมพันธ
ทางอากาศ PM2.5 ระหวาง
การใหบริการวิชาการ
เดือน มกราคม-มีนาคม 2563
(งบประมาณ 20,000 บาท)
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 5
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ
องคกร

มหาวิทยาลัยมี
แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เอื้อ
ตอการขับเคลื่อน
องคกร

กลยุทธที่ 1 :
5.1.1 โครงการทบทวนแผน - ไดดําเนินการจัดทําแผน
ทบทวนระเบียบที่
ยุทธศาสตร 4 ป
ยุทธศาสตร 2563 – 2566 และ
เปนอุปสรรคตอ
(พ.ศ.2563 – 2566)
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2563
การทํางานเพื่อการ
และจัดทําแผน
เสร็จเรียบรอยแลว
ขับเคลื่อนกลยุทธ
ปฏิบัติการ
5.1.2 โครงการพัฒนาระบบ - ไดดําเนินการแตงตั้ง
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของคณะสาธารณสุข
และควบคุมภายใน
- มีแผนบริหารความเสี่ยง
ศาสตร
ปงบประมาณ 2563 และ
มอบหมายผูรับผิดชอบเรียบรอย
แลว

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

100,000

รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
ณิชาภา ตาริชกุล
ชัญญา แสงสุริยา

ปงบประมาณ
2563

-

รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
ณิชาภา ตาริชกุล
ชัญญา แสงสุริยา

50,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิจัยฯ
คณะกรรมการวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

11
ประเด็น
ยุทธศาสตร
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 6
สราง
มหาวิทยาลัย
ขอนแกนใหเปน
ที่นาทํางาน

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

เปนมหาวิทยาลัย
ที่มีภาพแวดลอม
ในสถานที่ทํางาน
พรอมสําหรับ
บุคลากรทุกเพศ
ทุกวัย รวมถึงผู
พิการ

กลยุทธที่ 1 :
การสราง
สภาพแวดลอมที่
พรอมสําหรับการ
ทํางาน (Good
Workplace)
ของบุคลากรทุก
กลุม

6.1.1 โครงการปรับปรุง
หลังคารั่วซึมอาคาร
อรุณ จิรวัฒนกุล
6.1.2 โครงการปรับปรุง
สุขลักษณะอาคาร
เลื่อน สุริหาร เพื่อ
ปองกันนกพิราบ
6.1.3 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศน
6.2.1 การพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความ
พรอมตําแหนงที่
สูงขึ้น

- ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

6.3.1 โครงการสัมมนา
บุคลากรคณะฯ

มีระบบการ
จัดการสวัสดิการ
และสิทธิ
ประโยชนที่มี
ประสิทธิภาพ
มีความผูกพันที่ดี
กับบุคลากร

กลยุทธที่ 2 : การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน
กลยุทธที่ 3 : การ
สรางความผูกพัน
กับบุคลากรอยาง
เปนระบบ

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

300,000

รองฯบริหารฯ
หนวยอาคารสถานที่

ปงบประมาณ
2563

150,000

รองฯบริหารฯ
หนวยอาคารสถานที่

- ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

ปงบประมาณ
2563

30,000

รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
สุจิตรา พลเชียงสา

- ไดจัดกิจกรรมสรางความผูกพัน
และศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 9 –
12 กรกฎาคม 2563
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร และ
จังหวัดจันทบุรี

ปงบประมาณ
2563

450,000

รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนางานบริหารฯ
วีรินทณ ขันธะติวงศ

700,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯบริหารฯ
หนวยอาคารสถานที่

12
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

6.3.2 โครงการสานสัมพันธ
บุคลากร

- ไดรับอนุมัติโครงการ วันที่ 2
มกราคม 2563 โดยจัดกิจกรรม
ผูบริหารพบบุคลากรสาย
สนับสนุนจํานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 มีนาคม 2563
โดยไดจัดเปนโครงการ
อบรมใหความรูแก
บุคลากรสายสนับสนุน
โดยเชิญวิทยากรจากกอง
คลัง มาใหความรู
ครั้งที่ 4 วันที่ 13สิงหาคม 2563
โดยไดจัดเปนโครงการให
วิทยากรมาใหความรู
ระบบงานสารบรรณ
- ผูบริหารพบบุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2563

6.3.3 โครงการพบปะ
ผูบริหาร

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

50,000

30,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนางานบริหารฯ

รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนา
งานบริหารฯ

13
ประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 7
สราง
มหาวิทยาลัยให
เปนที่นาอยู

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

มีระบบการ
จัดการความรูและ
การเรียนรูของ
องคกร

กลยุทธที่ 4 : การ
จัดการความรูและ
การเรียนรูของ
องคกร

6.4.1 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู บุคลากรสาย
สนับสนุนระหวาง
หนวยงานในและ
นอกมหาวิทยาลัย

- ไดดําเนินการจายคาลงทะเบียน
สําหรับผูเขาสงชื่อเขารวม
ประชุมจํานวน 7,000 บาท และ
ไมไดดําเนินโครงการตอ
เนื่องจากเกิดสถานการณโรค
ระบาด โควิด 2019
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธขอมูล
คณะฯ ภาษาอังกฤษ

6.4.2 โครงการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ
เอกลักษณคณะ
สาธารณสุขศาสตร
กลยุทธที่ 1 : สราง 7.1.1 โครงการปรับปรุง
เพื่อให
- ไมไดดําเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยสี
หองเรียน และ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกนเปน
เขียวดวยนโยบาย
ฝกอบรม อาคารเลื่อน
มหาวิทยาลัยที่มี 5G (Green
สุริหาร
campus
ชีวิต และ
สุนทรียะ สงผลให initiative)
เกิดความสุขใน
การเรียนรู การ
ทํางาน และการ
พักอาศัย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

100,000

ปงบประมาณ
2563

490,000

90,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนา
งานบริหารฯ

รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนา
งานบริหารฯ
รองฯบริหารฯ
หนวยอาคารสถานที่

14
ประเด็น
ยุทธศาสตร
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 8
ปรับเปลี่ยน
องคกรใหกาว
เขาสูยุคดิจิทัล

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 9
การนํา
มหาวิทยาลัยสู
ความเปน
นานาชาติ

เปาประสงค

กลยุทธ

มีการพัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนการ
ทํางานใหม โดย
อาศัยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

กลยุทธที่ 4 : การ
พัฒนาระบบการ
ทํางานและการ
เรียนรูดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล

มีเครือขายความ
รวมมือในระดับ
นานาชาติสําหรับ
พันธกิจทุกดาน
ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 1 : การ
สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
สถาบันใน
ตางประเทศเพื่อ
ยกระดับดานกล
การศึกษา วิจัย
และบริการ
(International
networking)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

8.4.1 โครงการพัฒนา
- ไดดําเนินการจัดประชุมอบรม
การจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดผลลัพธ
บุคลากรสูระบบดิจิทัล
หมวด 7 และ OKRS
และการพัฒนา
โปรแกรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.4.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรและระบบ
สารสนเทศในระบบ
ปฏิบัติงาน

9.1.1 โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ (International
Conference on
Public Health) ครั้ง
ที่ 4 รวมกับเครือขาย
มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานในภูมิภาค
เอเชีย (ไตหวัน, เวียดนาม,
พมา, มาเลเซีย,
เกาหลีใต, ลาว,
อินโดนีเซีย, กัมพูชา,
ญี่ปุน)

- บุคลากรสายสนับสนุน ไดเขา
ประชุมฝกอบรม และไดพัฒนา
นําสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงาน นําโดยคุณอรวรรณ
ดีสุรกุล และคุณขวัญหทัย
สินเธาว มาใหคําแนะนํา ฝกสอน
วิธีการใชงาน สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรสาย
สนับสนุนในคณะ
- ไมไดจัดโครงการเนื่องจาก
สถานการณโควิด19

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

40,000

รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนา
งานบริหารฯ

ปงบประมาณ
2563

600,000

คณบดี
รองฯวิจัยฯ
ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
คณะกรรมการวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

150,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
บริหาร
รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคํารพ
ศูนย DAMASAC

15
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

9.1.2 โครงการเจรจา และ - ไดดําเนินการภายใตกรอบกลุม
พัฒนาความรวมมือใน วิจัยวิทยาการระบาดและการ
การพัฒนาโครงการวิจัย ปองกันโรคมะเร็งในภูมิภาค
ระยะยาวกับเครือขาย อาเซียน (ASEAN Cancer
และหนวยงานที่
Epidemiology and Prevention
เกี่ยวของ
Research Group (ACEP))
9.1.3 โครงการสราง
- คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรได
เครือขายความ
เดินทางไปลงนามความรวมมือ
รวมมือกับสถาบัน
ทางวิชาการกับ MHAA ประทศ
เมียนมา ในเดือน ต.ค. 62 และ
ตางประเทศ
เดินทางไปเจรจาความรวมมือทาง
วิชาการกับ Chinwind
Technological University
ประเทศเมียนมา ในเดือน มี.ค. 63
9.1.4 โครงการแลกเปลี่ยน - ไมไดจัดโครงการเนื่องจาก
ทางวิชาการและ
สถานการณโควิด19
วัฒนธรรมกับ
บุคลากรและ
นักศึกษาจากสถาบัน
ตางประเทศ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

120,000

ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
ผุสดี ไกยวงษ

ปงบประมาณ
2563

100,000

ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
ผุสดี ไกยวงษ

50,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิจัยฯ
คณะกรรมการวิจัยฯ
กรุณา โสฬสจินดา

16
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

9.1.5 โครงการผลิตนักศึกษา - นักศึกษาชาวอเมริกันในโครงการ
ภายใตความรวมมือกับ
CIEE เดินทางมาเรียนแบบ
Council of
Non-degree ณ คณะ
International
สาธารณสุขศาสตร ทั้งเทอมตน
Education
62 และเทอมปลาย 62 รวม 15
Exchange (CIEE)
คน
9.1.6 โครงการผลิต
- นักศึกษาชาวอเมริกันในโครงการ
นักศึกษาภายใตความ USAC เดินทางมาเรียนแบบ
รวมมือกับ USAC
Non-degree ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร ทั้งเทอมตน
62 และเทอมปลาย 62 รวม 15
คน
มหาวิทยาลัยขอน กลยุทธที่ 2 : การ 9.2.1 โครงการพัฒนา
- ไมไดจัดโครงการเนื่องจาก
หลักสูตรรวมกับ
แกน ถูกจัดเปน 1 ดําเนินการเพื่อการ
สถานการณโควิด19
จัดอันดับ World
หนวยงานตางประเทศ
ใน 600 ของ
University
มหาวิทยาลัย
Ranking ที่สูงขึ้น
ระดับโลกในป
2025
มหาวิทยาลัยเปน กลยุทธที่ 3 : สราง 9.3.1 โครงการสนับสนุน
- ใหทุนการศึกษาแกบุคลากรใน
ศูนยกลางดาน
ความรวมมือและ
ทุนการศึกษาแก
กลุมประเทศอาเซียนเพื่อเขา
การพัฒนารวมกับ
วิชาการของ
บุคลากรในประเทศ
ศึกษา ณ คณะสาธารณสุข
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนและประเทศ
ศาสตร จํานวน 7 คน
อาเซียน ทั้งดาน
ในกลุม GMS

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

90,000

ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
ผุสดี ไกยวงษ

ปงบประมาณ
2563

110,000

ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
ผุสดี ไกยวงษ

ปงบประมาณ
2563

975,000

ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
ผอ.กองบริหารฯ
ผุสดี ไกยวงษ

310,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
ผุสดี ไกยวงษ

17
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ
การเรียนการสอน
การวิจัย การ
บริการวิชาการ
รวมถึงการรวม
สรางนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

9.3.3 โครงการประชาสัมพันธ - จัดทําเอกสารประชาสัมพันธที่
คณะสาธารณสุขศาสตรสู
เปนภาษาอังกฤษ
นานาชาติ

ปงบประมาณ
2563

100,000

ผช.ฝายการตางประเทศ
ผอ.กองบริหารฯ
ผุสดี ไกยวงษ

9.3.4 โครงการชื่นชมยินดี ไดดําเนินการเรียบรอยแลวเมื่อวันที่
และสรางสรรค
23 พฤศจิกายน 2562
ความสัมพันธกับศิษย - กิจกรรมสัมพันธระหวาง
เกา
ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน

ปงบประมาณ
2563

100,000

ดร.รัฐพล ไกรกลาง

9.3.2 โครงการสานสัมพันธ - ไมไดจัดโครงการเนื่องจาก
ศิษยเกานานาชาติกับ
สถานการณโควิด19
คณะสาธารณสุขศาสตร

- ศิษยเกาแสดงมุทิตาจิตตอ
คณาจารยอาวุโสและอดีตคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร
- มอบโลรางวัลแกศิษยเกาดีเดน
ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวม
จํานวน 26 คน

80,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
ผอ.กองบริหารฯ
ผุสดี ไกยวงษ

18
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

มหาวิทยาลัยขอน
แกนมีบรรยากาศ
ของความเปน
นานาชาติ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
- ศิษยเการะดมเงินทุนบริจาค
สนับสนุนเปนทุนการศึกษา และ
การจัดกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมที่เปน
ประโยชนกับนักศึกษาปจจุบัน
เงินบริจาคคณะ เปนเงิน
= 381,893 บาท
(สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเกาสิบสามบาทถวน)
- ไมไดจัดโครงการเนื่องจาก
สถานการณโควิด19

กลยุทธที่ 4 : สราง 9.4.1 โครงการเตรียมความ
ความเปน
พรอม ดานภาษาสู
นานาชาติทั้งดาน
ความเปนอาเซียน
บุคลากร นักศึกษา 9.4.2 โครงการสนับสนุนให - นักศึกษาและบุคลากรเดินทาง
และสภาพแวดลอม
คณาจารยและ
ไปรวมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
(International
บุคลากรเขารวม
และวัฒนธรรมในการประชุม
environment)
ประชุมวิชาการ
วิชาการนานาชาติ ณ ประเทศ
นานาชาติ GMS
สปป.ลาว ในเดือน พ.ย. 63
9.4.3 โครงการแลกเปลี่ยน - ไมไดจัดโครงการเนื่องจาก
เรียนรูกับผูเชี่ยวชาญ
สถานการณโควิด19
ชาวตางประเทศ
(International
Visiting Professor)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

30,000

ปงบประมาณ
2563

200,000

ปงบประมาณ
2563

150,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ

ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
ผุสดี ไกยวงษ
ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
ผุสดี ไกยวงษ

ผช.ฝายการ
ตางประเทศ
ผุสดี ไกยวงษ

19
ประเด็น
เปาประสงค
ยุทธศาสตร
ประเด็น
เปนมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 10 ที่เปดเผย โปรงใส
การบริหารโดย และเปนธรรม
ใชหลักธรรมาภิ
บาล

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 11
เสริมสรางความ
รวมมือเพื่อการ
พัฒนา

มีความรวมมือใน
การทําโครงการ
ขนาดใหญเพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
รวมกัน

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 : วาง
ระบบการบริหาร
จัดการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล ให
เกิดทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย
(Good
Governance
for all Units)
กลยุทธที่ 1 :
จัดทําโครงการ
ขนาดใหญรวมกัน
ระหวางคณะใน
กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ
กลุมสังคมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

10.1.1 ขับเคลื่อนถายทอด - ไดดําเนินการแตงตั้งมอบหมาย
ตัวชี้วัด มอบหมายใน
หนาที่ความรับผิดชอบในงาน
คํารับรองการปฏิบัติ
ดานตางๆ คณะสาธารณสุขศาสตร
ราชการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม
ประเมินผล
คําสั่งที่ 280/2562 ลงวันที่ 24
ดําเนินการ และ
ตุลาคม 2562 เรียบรอยแลว
ออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ
11.1.1 โครงการวันสถาปนา - ไดดําเนินการเรียบรอยแลว เมื่อ
คณะฯ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มี
ผูเขารวม โครงการ 150 คน
ณ ลานกาสะลอง
คณะสาธารณสุขศาสตร
11.1.2 โครงการสืบสาน
- ไมไดจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิด
ประเพณีสงกรานต
สถานการณโรคระบาด โควิท 19
สมมาอาวุโส
11.1.3 โครงการสาน
- ไดรับอนุมัติจัดโครงการ วันที่ 9
สัมพันธวันปใหม
ธันวาคม 2562 และดําเนินการ
เรียบรอยแลว เมื่อวันพุธที่ 25
ธันวาคม 2562 ณ ลานชมพู คณะ
สาธารณสุขศาสตร โดยจะมี
กิจกรรมการแจกของขวัญ เพื่อ
เปนขวัญ และกําลังใจใหแก
บุคลากรสายสนับสนุน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2563

50,000

รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนางานบริหารฯ

ปงบประมาณ
2563

30,000

ปงบประมาณ
2563

150,000

รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนางานบริหารฯ
รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนางานบริหารฯ

100,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯวิชาการฯ
ณิชาภา ตาริชกุล
ชัญญา แสงสุริยา

20
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

11.1.4 โครงการมุทิตาจิตผู - ไดดําเนินโครงการ วันที่ 18
เกษียณอายุ
มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมโฆษะ
ราชการ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน การ
ดําเนินกิจกรรมเปนไปดวยความ
เรียบรอย บุคลากรไดแสดงมุทิตา
คาราวะตอผูเกษียณอายุราชการ
บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี
และมีทัศนคติที่ดีตอองคกรมาก
ยิ่งขึ้นไดรวมกันสงเสริมการ
อนุรักษวัฒนธรรมอันดีงานสืบตอ
กันไปจากผลการประเมิน สรุปได
วาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 45 คน (รอยละ 61.64)
แสดงใหเห็นวาผูรวมกิจกรรมสวน
ใหญเปนบุคลากรสายสนับสนุน
มากกวาบุคลากรสายอาจารย
อาจเนื่องจากบุคลากรสาย
อาจารยหลายทานมีภาระงาน
สอนจึงทําใหไมสามารถไป
รวมงานได มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมอยูใน
ระดับมากที่สุด เทากับ 4.24 ทํา
ใหทราบไดวาการจัดกิจกรรมทํา
ใหผูมารวมงานเกิดความ
ประทับใจ และมีความพึงพอใจ
เปนอยางมาก

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2563

งบประมาณ
100,000

ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ
รองฯบริหารฯ
ผอ.กองบริหารฯ
หัวหนางานบริหารฯ
วีรินทณ ขันธะติวงศ

21
สรุป โครงการที่ไดดําเนินการในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ปรับเปลีย่ นการจัดการศึกษา

จํานวน
กลยุทธ
4

แผนงาน/โครงการ
14
(ไมไดทํา 3 โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปรับเปลีย่ นการทํางานวิจัย

3

8
(ไมไดทํา 1 โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การปรับเปลีย่ นการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนที่นาทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนที่นาอยู

1
1
1
4
1

1
2
2
9
1
(ไมไดทํา 1 โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ปรับเปลีย่ นองคกรใหกาวเขาสูยคุ ดิจิทลั
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ

1
4

2
14
(ไมไดทํา 6 โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 11 เสริมสรางความรวมมือเพือ่ การพัฒนา
รวม

หมายเหตุ : 1. ดําเนินโครงการ จํานวน 47 โครงการ
2. ไมไดดําเนินการ จํานวน 11 โครงการ

1
1
22

1
4
58

