
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงกันยายน พ.ศ.2563) ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงกันยายน พ.ศ.2563) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่า
ด้วย การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่
ต้องชัดเจนของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะสาธารสุขศาสตร์ จากผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้เสนอแนะเพื่อจะได้เป็นแนวทาง กรอบ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2553 ข้อ 13 (1) ให้คณะมีอ านาจและ
หน้าที่ วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายและสภามหาวิทยาลัย  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงกันยายน พ.ศ.2563)  ฉบับนี้  จะ
เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ  ของคณะฯ  ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคระฯและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ก าหนด  เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ และสามารถตอบสนองเป้าหมาย กระทั่งแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 

 
       

       
                รองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา  กลางคาร 
                       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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เรื่อง  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัตถุประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 4 
Strategic Map คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 
งบประมาณในการพัฒนาและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 
แผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงกันยายน พ.ศ.2563)  

- สรุปจ านวนโครงการ – กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงกันยายน พ.ศ.2563) 8 
-      ยุทธศาสตร์ที่  1 ผลิตบณัฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 9 
- ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 14 
- ยุทธศาสตร์ที่  3  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 15 

              -      ยุทธศาสตรท์ี่  4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 16 
- ยุทธศาสตร์ที่  5 บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
-     สว่นที่ 2-4  การด าตามวิสัยทัศน์คณบดี 

17 
18 

     คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงกนัยายน พ.ศ.2563) 19 
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แผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงกันยายน พ.ศ.2563) 
  
 ปรัชญา          
   “ปัญญาเพ่ือสุขภาวะชุมชน Wisdom for healthy community” 
 

 วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในระดับอาเซียน”  
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : “คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการจัดอันดับในระดับอาเซียน” 
 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
“คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

และรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชนในระดับอาเซียน” 
 
 ค่านิยม 
    
   PHMSU  
       P  =    Public Mind    จิตสาธารณะ 
       H  =    Health and Happiness  สุขภาพดีและมีความสุข 
       M  =    Multidisciplinary   ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
       S   =    Social Responsibility  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
       U  =    Unity & Unique   มีความเป็นเอกภาพและเอกลักษณ์ 
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 สมรรถนะหลัก 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดสมรรถนะหลัก คือ เป็นผู้น าด้านการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 
   ทั้งนี้จากสมรรถนะหลัก หมายความว่าคณะมีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านสาธารณสุขศาสตร์ ต่างๆ เช่น บริหารงานสาธารณสุข ก าร
จัดการระบบสุขภาพ วิทยาการระบาด สถิติ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโภชนาการ เป็นต้น ซึ่งการมีบุคลากรที่มีความรอบรู้ด้านสาธารณสุข
นั้น จะท าให้การด าเนินงานของคณะบรรลุตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาระบบ
บริหารของคณะ ได้โดยการบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆทางด้านสาธารณสุขมาใช้ในการวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงการด าเนินงานของ
คณะเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป 
 

 พันธกิจ 
 1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข   
 2) วิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ   
 3) บริการวิชาการด้านสุขภาพสู่สังคมและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน   
 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะเพ่ือความเป็นเลิศ 

 เอกลักษณ์ 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดเอกลักษณ์ คือ การเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
 อัตลักษณ์ 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดอัตลักษณ์ คือ นักสุขภาพมืออาชีพเพ่ือสังคมและชุมชน 

ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
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“เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในระดับอาเซียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Strategic map คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่คณะฯ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะฯ 

ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการให้บริการ 

ภาวะการมีงานท าของนิสิต การบริหารงบประมาณ 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองคณุภาพ 
และมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพ 
เป็นไปตามเปา้หมาย 

แผนพัฒนาคณะฯ/มหาวทิยาลยั 

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคบั การจัดหารายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

บุคลากร ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภูมิทัศน์-อาคารสถานที ่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงสร้างองค์กร 

การบริหารความเสี่ยง 

วัฒนธรรมขององค์กร 

ระบบบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการงานวิจัย 

 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการวิจัย/ 
บริการวิชาการ/ท านฯุ 
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 งบประมาณส าหรับบริหารจัดการด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรบัปรุง กันยายน พ.ศ.2563) 
     งบประมาณทั้งสิ้น(งบประมาณเงินรายได้และเงินแผ่นดิน) จ านวน 31,095,960 บาท  
              โดยแบ่งเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 13,202,060   บาท งบประมาณเงินรายได้  จ านวน  17,567,400  บาท และงบเงินสะสม 326,500  บาท 

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน  13,202,060  บาท  โดยมีหมวดรายจ่ายดังนี้   
1.1) งบเงินเดือน จ านวน 2,396,240  บาท 1.2) งบอุดหนุน(วัสดุการศึกษา)  8,351,920 บาท 1.3) งบครุภัณฑ์การศึกษา  2,453,900 บาท  
-  ได้มีการจัดสรร งบอุดหนุน(วัสดุการศึกษา) 8,351,920 บาท ซึ่งเป็นงบค่าวัสดุการศึกษา ดังนี้ 

จัดสรรส่วนกลาง/หลักสูตร จ านวน 
งบบริหารจัดการภาพรวม 4,175,960 
งบห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์ 1,179,000 
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 1,072,703 
วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 671,075 
วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม 630,404 
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 622,778 

2. งบประมาณเงินรายได้  จ านวน 17,567,400 บาท และเงินสะสม 326,500 บาท โดยมีการจัดสรรรายจ่ายดังนี้ 
       2.2 การจัดสรรงบประมาณลงตามหลักสูตรและส่วนกลาง ดังนี้ 

จัดสรรส่วนกลาง/หลักสูตร จ านวน และ(เงินสะสม) 
งบบริหารจัดการสว่นกลาง 15,226,810 และ (326,500) 
งบหลักสูตร ดังนี ้ 2,340,590 
    -  ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 585,000 
    -  วท.บ.การก าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย 365,590 
    -  วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม 405,000 
    -  วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 405,000 
    -  ส.บ.เทียบเข้า 333,000 
    -  ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 117,000 
    -  ส.ด.สาธารณสุขศาสตรดษุฏีบัณฑิต 90,000 
    - วท.ม.เทคโนโลยทีางสุขภาพและความปลอดภัย 20,000 
    - ปร.ด..เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย 20,000 
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 2.2  การจัดสรรงบประมาณส าหรับงบอุดหนุนโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
1) งบส าหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 4,077,740 บาท โดยมีโครงการรายยุทธศาสตร์ จ านวน 34  โครงการ  

ส่วนกลาง/หลักสตูร จ านวน(บาท) 
        - งบบริหารจัดการภาพรวม/ส่วนกลาง  2,280,000 
        - ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  542,150 
        - วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ  365,590 
        - วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม  405,000 
        - วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  355,000 
        - ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  50,000 
        - ส.ด.สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต  40,000 
        - วท.ม.เทคโนโลยทีางสุขภาพและความปลอดภัย 20,000 
        - ปร.ด.เทคโนโลยทีางสุขภาพและความปลอดภัย 20,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 

จ านวน ....12..... โครงการ จ านวนเงิน 2,057,390 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 

จ านวน ....8..... โครงการ จ านวนเงิน 1,160,350 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

จ านวน ....6....... โครงการ จ านวนเงิน 205,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 

จ านวน ...1........ โครงการ จ านวนเงิน 10,000 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

จ านวน ...7....... โครงการ จ านวนเงิน 645,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรบัปรุงกันยายน  พ.ศ.2563)  ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงกันยายน พ.ศ.2563) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 พฒันาหลักสตูรใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความตอ้งการของตลาด และการเป็นผูป้ระกอบการ  รวมทั้งรองรับการเรยีนรู้ส าหรบัประชาชนทกุช่วงวยั 
 1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ร่วมผลติกับ

ผู้ประกอบการ 
1 

หลักสูตร 
1) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร “ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 
2563” 

60,000 พ.ย.2563-
ก.ย.2564 

งานประกัน
คุณภาพ 

1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนเปน็ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 
50 

2) โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2563 

20,000 มี.ค.-เม.ย.
2564 

งานประกัน
คุณภาพ 

1.1.3 ร้อยละหลักสูตรที่มีการบรูณาการ 
การควบรวม การปิดหลักสูตร 

ร้อยละ 5 3) โครงการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในคณะสาธารณสุขศาสตร์  

20,000 ต.ค. 2563 งานพัฒนานิสิต 

1.1.4 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ที่สร้างรายได ้

2 4) โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์พี่เลี้ยงและ
ผู้บริหารสถานที่ฝึกประสบการวิชาชีพด้านสาธารณสุข 

50,000 ธ.ค.2563 หลักสูตร ส.บ. 

1.1.5 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ที่สามารถสะสมในระบบคลังหนว่ยกิต 

1 5) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

0 เม.ย. – มิ.ย. 
2564 

หลักสูตร  
วท.บ.อนามัยฯ 

1.1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา 

35 
 

    

1.1.7 จ านวนรางวัลที่นสิิตและศิษย์เก่า
ได้รับในระดบัชาติและนานาชาติ 

3 

1.1.8 จ านวนหลักสูตรที่มีการจดัการ
เรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

1 

1.1.9 จ านวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีความโดดเด่นทนัสมัย และ
ตอบสนองต่อผู้เรียน 

1 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลติบัณฑิตที่มคีวามรูค้วามสามารถและทักษะรองรบัความต้องการของสถานประกอบการ สงัคมและประเทศ   
 1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่เปน็

ผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 1 6) โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าและสานสัมพันธ์ 50,000   

1.2.2 ร้อยละนิสิตที่มโีอกาสเดนิทางไป
แลกเปลี่ยนผา่นกิจกรรมการฝึกงาน การ
ฝึกประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยใน
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 1     6.1)  โครงการสานสัมพันธ์ตุม้โฮมเตรียมความพร้อม
นิสิตใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

20,000 เม.ย.2564 หลักสูตร ส.บ. 

   6.2) โครงการสานสัมพันธ์พีพ่บน้องอนามัยสิ่งแวดล้อม 30,000 เม.ย.- พ.ค. 
2564 

หลักสูตร วท.บ.อ
นามัยฯ 

7) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพและฝึก
ประสบการณ์และนิเทศการฝึกประสบการณ ์

545,000   

   7.1)  โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในการเรียน
การสอนให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 4 ของนิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

150,000 ธ.ค.2563-
เม.ย.2564 

หลักสูตร ส.บ. 

  7.2) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในการเรียน
การสอนให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 ของนิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

150,000 ม.ค.-เม.ย.
2564 

หลักสูตร ส.บ. 

   7.3) โครงการฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลนิิก
และการก าหนดอาหาร และฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
โภชนาการและอาหารปลอดภัย ส าหรับนสิิตชัน้ปีที่ 4  

120,000 พ.ย. 2563- 
เม.ย 2564 

หลักสูตร วท.บ.
โภชนศาสตร์ฯ 

   7.4) โครงการฝึกประสบการณ์และนิเทศหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอนามยัสิ่งแวดล้อม 

70,000 พ.ย. 2563 -
เม.ย. 2564 

หลักสูตร วท.บ.อ
นามัยฯ 

   7.5)  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนสิิต วท.บ.อาชี
วอนามัยและความปลอดภัย 

30,000  หลักสูตร วท.บ.อา
ชีวอนามัยฯ 

   7.6) โครงการฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชน
และ  โภชนบริการ ส าหรับนสิิต ชั้นปทีี่ 3 
 
 

25,000 เม.ย-มิ.ย. 
2564 

หลักสูตร วท.บ.
โภชนศาสตร์ฯ 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

   8) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการเรียนรู้และด้าน
วิชาชีพ 

493,850   

    8.1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  (ENV GOT TALENT) 

30,000 พ.ย.-ธ.ค.
2563 

หลักสูตร  
วท.บ.อนามัยฯ 

    8.2) โครงการอบรมด้านวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม 50,000 ต.ค.-พ.ย. 
2563 

หลักสูตร  
วท.บ.อนามัยฯ 

    8.3) กิจกรรมการสร้างจิตส านึกด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

40,000 มิ.ย.2564 หลักสูตร  
วท.บ.อนามัยฯ 

    8.4) โครงการสร้างจิตส านึกด้านอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย 

30,000 ก.ค.2564 หลักสูตร  
วท.บ.อาชีวอนามัย 

   8.5) โครงการเตรียมความพรอ้มนิสิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ
การสาธารณสุข 

70,000 มี.ค.2564 หลักสูตร ส.บ. 

    8.6) โครงการเตรียมความรูพ้ื้นฐานเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนัก
ก าหนดอาหาร ส าหรับนิสิตหลักสูตรโภชนศาสตร์ฯ ชั้นปี1  

30,000 ต.ค. 2563- 
เม.ย 2564 

หลักสูตร  
วท.บ.โภชนศาสตร ์

    8.7) โครงการพัฒนาศักยภาพการเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนัก
ก าหนดอาหาร  

43,850 ม.ค-ส.ค. 
2564 

หลักสูตร  
วท.บ.โภชนศาสตร ์

    8.8) โครงการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
แห่งชาต ิ

100,000 ก.ค.2564 หลักสูตร  
วท.บ.อาชีวอนามัย 

   8.9) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจิตปัญญาส าหรับ
นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

80,000 มี.ค.2564 หลักสูตร ส.บ. 

   8.9) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย เพื่อเข้าสู่เส้นทางสู่
นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

20,000 ก.พ.2564 หลักสูตร  
วท.บ.อาชีวอนามัย

ฯ 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

   9) โครงการสัมมนาศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน
ส าหรับนิสิต 

358,540   

   9.1) โครงการศึกษาดูงานด้านโภชนศาสตร์ การก าหนด
อาหารและอาหารปลอดภัย 

78,540 ม.ค-มี.ค. 
2564 

หลักสูตร วท.บ.
โภชนศาสตร์ฯ 

   9.2)  โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรวท.บ.อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

70,000 พ.ค.2564 หลักสูตร วท.บ.อา
ชีวอนามัยฯ 

   9.3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนิสิต
หลักสูตรวท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

80,000 ต.ค.-พ.ย.
2563 

หลักสูตร วท.บ.อา
ชีวอนามัยฯ 

   9.4) โครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

130,000 ม.ค.-มี.ค. 
2564 

หลักสูตร วท.บ.อ
นามัยฯ 

1.2.3 ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารในระดบัชาติ และระดับ
นานาชาต ิ

75 10) โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

130,000   

   10.1)  โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพฯ  

20,000 ม.ค.-ก.ค. 
2564 

หลักสูตร วท.ม.
เทคโนโลยสีุขภาพ

ฯ 
   10.2) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพฯ  

20,000 ม.ค.-ก.ค. 
2564 

หลักสูตร ปร.ด.
เทคโนโลยสีุขภาพ

ฯ 
   10.3) โครงการสัมมนาและพฒันาศักยภาพนสิิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

50,000 ธ.ค.2563- 
มี.ค.2564 

หลักสูตร ส.ม. 

   10.4)  โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพนสิิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

40,000 มี.ค.-ก.ค. 
2564 

หลักสูตร ส.ด. 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

   11) โครงการกิจกรรมนิสิตพัฒนานิสิต 310,000   
   11.1 งบสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม 1 ชมรม 1 
กิจกรรม/โครงการ 

20,000 ต.ค.2563 - 
ก.ย.2564 

งานพฒันานสิิต 

   11.2 งบสนับสนุนและสง่เสริม โครงการ/กิจกรรม ของ
นิสิตคณะฯ 

30,000 ต.ค.2563 - 
ก.ย.2564 

งานพฒันานสิิต 

   11.3 โครงการเข้าร่วมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 
39 

50,000 ม.ค. – ก.พ. 
2564 

งานพฒันานสิิต 

    11.4 โครงการพิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญา
บัตรและราตรบีัณฑิตและแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปี 2562 - 2563 

100,000 10-11 ธ.ค.
2563 

งานพฒันานสิิต 

   11.5 โครงการออกสู่โลกกว้างและปัจฉิมนิเทศนิสติที่จะ
ส าเร็จการศึกษา 

50,000 มี.ค. – เม.ย. 
2564 

งานพฒันานสิิต 

   11.6 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2564 

50,000 มิถุนายน 
2564 

งานพฒันานสิิต 

   11.7 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบเทคโนโลยี
ฯ ของนิสิต 

10,000 ม.ค. – ก.พ. 
2564 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   1.2.4 ร้อยละของนิสิตระดับ ป.ตรี ที่
เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตา
มาตรฐาน CEFR หรือ เทียบเท่า มี
คะแนนทดสอบไมน่้อยกว่า  50 คะแนน
(MSU English Exit – Exam) 

45 12) โครงการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสติ 

20,000 ม.ค. – ก.พ. 
2564 

งานพฒันานสิิต 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  รวม 12 โครงการ 2,057,390 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่  2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/- กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
วัน/ด/ปี  

ด าเนินการ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

2.1) สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย  
 2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์

ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 
20 เร่ือง 1) โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุม

วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร ์
20,000 ส.ค.2564 งานวิจัย 

2.1.2 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย 
(Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาต ิ
 

500 คร้ัง 2) โครงการสนับสนุนทุนการจดัท าวิทยานิพนธ์ส าหรับ
นิสิตระดับบัณฑติศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

225,000 มี.ค.- ส.ค.
2564 

งานวิจัย 

2.1.3 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดข้ึน 
 

1 3) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

10,000 ก.ค. 2564 งานวิจัย 

2.1.4 จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับ
ทุนจากแหล่งทนุภายนอก 
 

10 4) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการน าเสนอและ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติส าหรับ
บุคลากร 

20,000 ก.ค.2564 งานวิจัย 

2.1.5 จ านวนเงนิวิจัยทีไ่ด้รับการสนับสนุน
จากการท าวิจัยจากภายนอก 
 

4 ล้าน
บาท 

5) งบสนับสนุนทุนการจดัท าน าเสนอตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการส าหรับบุคลากร 

800,000 ธ.ค.2563.-
ส.ค.2564 

งานวิจัย 

2.1.7 จ านวนโครงการวิจัยทีท่ ากับ
มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างประเทศ 
 

1 6) โครงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและ
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

20,000 ม.ค. – 
มี.ค. 2564 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

 2.1.8 จ านวนโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับทุนจาก
ต่างประเทศ 

1 7) โครงการศึกษากรณีพิเศษหลักสูตร วท.บ. สาขา
โภชนศาสตร์ฯ 

43,200 ต.ค.2563 
–มี.ค.2564 

หลักสูตร วท.บ.
โภชนศาสตร์ 

 8) โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิชาการ                         
นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

22,150 เม.ย2564 หลักสูตร ส.บ. 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 2  รวม  8  โครงการ 1,160,350 บาท   
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ยุทธศาสตร์ ที่  3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/ - กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
วัน/ด/ปี  

ด าเนินการ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

3.2) ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้      
  
  

3.2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

1 1) อุดหนุนพัฒนาระบบและพฒันาศักยภาพ
การบริการวิชาการและโครงการ 1 คณะ 1 
ชุมชนต้นแบบ 

100,000 ม.ค.-ส.ค.
2564 

งานบริการ
วิชาการ 

(ศูนย์บริการ
วิชาการคณะฯ) 

3.2.2 จ านวนชุมชนและสังคมทีไ่ด้รับบริการ
วิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได ้

1 2) โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน 25,000 มี.ค.- ก.ค. 
2564 

หลักสูตร วท.บ.อ
นามัยฯ 

 3.2.3 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่
ถูกน าไปถา่ยทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสงัคม
ผ่านการบริการวิชาการ 

1 3) โครงการรักษ์โลก รักษส์ุขภาพ 30,000 มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

หลักสูตร วท.บ.อ
นามัยฯ 

 3.2.4 จ านวนเงินทนุด้านบริการวิชาการทีไ่ด้รับ
จากแหล่งทุนภายนอก  

500,000 
บาท 

4) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 15,000 ก.ค.2564 หลักสูตร วท.บ.อา
ชีวอนามัยฯ 

 5) โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัย 10,000 พ.ค.2564 หลักสูตร วท.บ.อา
ชีวอนามัยฯ 

 6) โครงการบูรณาการวิชาด้านโภชนศาสตร์
และอาหารปลอดภัยสู่การวิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

25,000 ต.ค.2563- 
เม.ย 2564 

หลักสูตร วท.บ.
โภชนศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 3   รวม 6 โครงการ 205,000 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่   4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/ - กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ว ด ปี ที่

ด าเนินการ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

  4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ    

    1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี 

10,000 ต.ค.2563-
ส.ค.2564 

งานท านุงบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 4    รวม 1 โครงการ 10,000 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/ - กิจกรรม  งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหม้ีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการท างาน 
 5.1.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการ

บริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ EdPEx * 
ระดับ 1 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการน าเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ปีการศึกษา 2563 

35,000 ม.ค.-พ.ค.
2564 

งานประกัน
คุณภาพ 

 2) โครงการพัฒนาระบบ ตรวจ ติดตาม การ
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (กพร.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

10,000 พ.ย.2563-
ม.ค.2564 

งานประกัน
คุณภาพ 

 3) โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน (ERM)  

10,000 ธ.ค.2563 
 

งานประกัน
คุณภาพ 

5.3) การบริหารจัดการเงินเพือ่สร้างรายได้ 
    5.3.1 ระดับความส าเร็จของการบริหาร

โครงการ 
ระดับ 1 4) โครงการการจัดท าแผนการด าเนินงาน การ

ถ่ายทอดนโยบาย แผน ตัวชี้วัด และสรุปแผน 
40,000 ก.ค.-ก.ย.2564 งานนโยบาย

และแผน 
5) โครงการวันมหิดล ประจ าปี 2564 20,000 24ก.ย.2564 งานกิจการพิเศษ 

6) โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ 40,000 17 ก.ค.2564 งานกิจการพิเศษ 

5.4) พัฒนาระบบบรหิารงานบคุคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ    
 5.4.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ   
ร้อยละ 60 7) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7.1) สายผู้บริหาร  
 7.2) สายพนักงานวชิาการ  
 7.3) สายสายสนบัสนุน 

500,000 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

งานบุคคล 

  

5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 
  5.6.2 จ านวนนิสิตชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน (คน) 1     

  ยุทธศาสตร์ ที่ 5   รวม  7  โครงการ  
 

645,000 บาท  
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ/ - กิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

  ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ 

 6.1.1) คะแนนผลประเมนิวิสัยทัศน์คณบดีที่
สอดคล้องกับการด าเนนิงานตามพันธกิจ และ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนวิสัยทัศนม์หาวิทยาลยั 
 

มากกว่า
ร้อยละ 90 

*โครงการและผลการด าเนินงานต่างๆ ในยุทธศาสตร์ที่ 1-5 

 6.1.2) ระดับความส าเร็จของโครงการส าคัญ/เชิง
รุกตามยุทธศาสตร์หน่วยงานทีน่ าไปสู่ความเป็น
เลิศของคณะฯและมหาวิทยาลยั 
 

ระดับ 5 

  ส่วนที่ 3 การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ 

 7.1.1) ผลคะแนนของคณะกรรมการประเมินฯ ที่
สภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้งในปีที่ผา่นมา (นวัตกรรม) 
 

มากกว่า
ร้อยละ 90 

*โครงการและผลการด าเนินงานต่างๆ ในยุทธศาสตร์ที่ 1-5 

 ส่วนที่ 4  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ที่สภามหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง (ร้อยละ 20) 

 8.1.1) ผลคะแนนผลประเมินการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดีปีทีผ่่านมา   

มากกว่า
ร้อยละ 90 

*โครงการและผลการด าเนินงานต่างๆ ในยุทธศาสตร์ที่ 1-5 
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 ที่ปรึกษา            

  1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา     กลางคาร  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์     
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชุมพร   เลาห์ประเสริฐ  รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝ่ายบริหารและนวัตกรรม  
  3) อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์   ดุงโคกกรวด รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยกีารเรียนรู้ 
  4) อาจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณีรตัน ์ ยั่งยืน รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ 
  6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร   เหลืองอุบล ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝา่ยสาธารณปูโภคและกจิการพิเศษ 
  7) อาจารย์ ดร.พัดชา   หิรัญวัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝา่ยพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ ์
  8) นายประสาทพร  ศรีกงพลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  9) นายรัตนสิทธิ ์  ทิพย์วงศ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  10) นายอดิศร   เหล่าสะพาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  11) นายณรงค์    เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  12) นายแพทยช์ูชัย  ศรช าน ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
 วิเคราะห์ข้อมูล / จัดท ารูปเล่ม           
  1) นายช านาญ มีนิยม หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ  
  2) นายอนนัต์   แพงจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   
 คณะกรรมการจัดท า           

รศ.ดร.สุมัทนา    กลางคาร    รศ.ดร.นิรุวรรณ    เทรินโบล ์    
รศ.ดร.วรพจน์    พรหมสัตยพรต    รศ.ดร.สงครามชัย   ลีทองด ี
รศ.ภก.ดร.บัววรุณ   ศรีชัยกุล     รศ.ดร.จินดาวัลย์    วิบูลย์อุทัย 
ผศ.ดร.ประชุมพร   เลาห์ประเสริฐ    ผศ.ดร.สันติสิทธิ์    เขียวเขิน 
ผศ.ดร.กู้เกียรติ   ทุดปอ     ผศ.ดร.สุณีรัตน์    ยั่งยืน 
ผศ.ดร.วิศิษฎ์    ทองค า     ผศ.ดร.ธิดารัตน์    สมดี 
ผศ.ดร.ณัชลิดา    ยุคะลัง     ผศ.ดร.จตุพร   เหลืองอุบล 
ผศ.ขวัญใจ    ศุกรนันทน ์    ผศ.ดร.จารุวรรณ    วิโรจน ์
อ.ดร.ชัยวุฒิ    บัวเนี่ยว      อ.ดร.กษมา    วงษ์ประชุม  

แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงกันยายน พ.ศ.2563) 
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อ.ว่าที่พันตรี ดร.วีรพงษ์   หาญรินทร์     อ.ดร.อดิศร    วงศ์คงเดช 
อ.ดร.เทอดศักดิ์    พรหมอารักษ์     อ.ดร.พัดชา   หิรัญวัฒนกุล    
อ.ดร.ภิญญาพัชญ์   ดุงโคกกรวด     อ.ดร.กัลยา   หาญพิชาญชัย 
อ.ดร.เขมิกา    สมบัติโยธา     อ.ดร.นิจฉรา   ทูลธรรม 
อ.ดร.เฉลิมพร   นามโยธา     อ.ดร.สุรศักดิ์    เทียบฤทธิ ์  
อ.ดร.ชุรีวัลย์    ธัญญศิรินนท ์     อ.ดร.เสาวลักษ์    เนาวสาร 
อ.ดร.นุชนภา    ประทุมไชย     อ.สวรรค์   นิติสุทธ ิ  
อ.ดร.ธาริณี    ทิมาบุตร      อ.สุวิมล    สงกลาง 
อ.สุไวย์รินทร์    ศรีชัย      อ.พัชริดา    แสงแดง 
นายช านาญ    มีนิยม      อ.ขจร   อินธิเสน 
นางกมลพร    จันทาคึมบง นางสาวนิรมล   จ านงศร ี  นางนันทช์ญาณ์    แดนสีแก้วธัญ  
นายเทพพร    ดงเรืองศรี นายอนนัต์   แพงจันทร ์ นายเจษฎา    ชาญศิริรัตนา  
นางธัญญธร    พัวพิทยาธร นางสาวมธุรดา   สิงสุธรรม นางลลิตตา    หินเทา   
นางณัฐฐพัชร์    พิมพ์ใจ  นายสชุาติ  สงค์หมื่นไวย ์ นางสาวสุพัตรา   แก้วเมือง   
นางสาวสมหญิง    เรืองสิทธิ์  นางสาวจิราพร   จิตไทย  นางสาวเจนจิรา   แพงจันทร ์  
นางสาวปิยพร    ศรีกงพาน นายนิถินาถ  สาวิสทิธิ ์ นายยุทธนา    ทับสมบัต ิ
นางสาวศศิธร    เทียมมาลา นางสาววไิลลักษณ์ บุญหลักค า นายเชวงศักดิ์    มูลจันทร ์
  
ปีที่พิมพ ์ มกราคม 2564 
 


