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ค ำน ำ 
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง กันยายน พ.ศ. 2563)  ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้จัดท าขึ้นจากการทบทวนและปรับปรุง

แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ์ 2563)  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563)  ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3  มาตรา  14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนฯ ประจ าปี  ดังนั้นคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ถือเป็นหน่วยงานราชการจึงต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  เพ่ือแปลงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวทางในกา รจัดสรรงบประมาณ โดย
คณะฯจะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์  เพื่อจะได้แปลงแผนสู้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยจะต้องเสนอกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ ต่อไป 

ดังนั้น  คณะสาธารณสุขศาสตร์  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง กันยายน พ.ศ. 2563)  เพ่ือให้คณะฯ มีแผนระยะยาวที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือพัฒนาคณะให้สอดรับกับความต้องการในการขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น  สามารถ ชี้น าและเป็นกลไกก ากับ
ติดตามการดเนินงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการพ่ึงตนเองได้  โดยได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  กรอบมาตรฐานมาตรฐานการอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF และคณะฯได้น าตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือประเมิน
ของคณะฯสามารถตอบสนองประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ  ของ
คณะฯเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์    
            คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีความคาดหวังให้แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง กันยายน พ.ศ. 2563)   ฉบับนี้  จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ทิศทางการปฏิบัติและพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให้บุคลากรในคณะฯ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการต่อไปและการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีต่อไป  ซึ่งความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฯ นี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะน าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและจริ งจัง  อันจะส่งผลคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ประสบความส าเร็จดังที่มุ่งหวัง 

                                                                                                             
                   รองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา  กลางคาร 
                       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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 ปรัชญำ          
   “ปัญญาเพ่ือสุขภาวะชุมชน Wisdom for healthy community” 
 

 วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในระดับอาเซียน”  
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : “คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการจัดอันดับในระดับอาเซียน” 
 

 ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
“คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพและรอบรู้

ด้านสุขภาพชุมชนในระดับอาเซียน” 
 

 ค่ำนิยม 
    PHMSU  
       P  =    Public Mind    จิตสาธารณะ 
       H  =    Health and Happiness  สุขภาพดีและมีความสุข 
       M  =    Multidisciplinary   ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
       S   =    Social Responsibility  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
       U  =    Unity & Unique   มีความเป็นเอกภาพและเอกลักษณ์ 
 
 
  
 
 



แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรงุ กันยายน พ.ศ. 2563)  
 

5 
 

       สมรรถนะหลัก 
  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ได้ก ำหนดสมรรถนะหลัก คือ เป็นผู้น าด้านการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 

     ทั้งนี้จากสมรรถนะหลัก หมายความว่าคณะมีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านสาธารณสุขศาสตร์ ต่างๆ เช่น บริหารงานสาธารณสุข การจัดการระบบ
สุขภาพ วิทยาการระบาด สถิติ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโภชนาการ เป็นต้น ซึ่งการมีบุคลากรที่มีความรอบรู้ด้านสาธารณสุขนั้น จะท าให้การ
ด าเนินงานของคณะบรรลุตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาระบบบริหารของคณะ ได้
โดยการบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆทางด้านสาธารณสุขมาใช้ในการวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงการด าเนินงานของคณะเพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป 

 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 

ยุทธศำสตร์คณะสำธำรณสุขศำสตร์  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับควำมต้องกำรของสังคมโลก 
   เป้ำประสงค์ที่ 1.1 พฒันำหลกัสูตรใหไ้ดคุ้ณภำพและมำตรฐำน ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำด และกำรเป็นผูป้ระกอบกำร  รวมทั้งรองรบักำรเรียนรู้ส ำหรบัประชำชนทุกชว่งวยั 
     ตัวชี้วัด 
         1.1.1 จ านวนหลักสูตรทีร่่วมผลิตกับผูป้ระกอบการ 
         1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็นผูป้ระกอบการ 
         1.1.3 ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การควบรวม การปิดหลักสูตร 
         1.1.4 จ านวนหลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้นทีส่ร้างรายได้ 
         1.1.5 จ านวนหลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้นทีส่ามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิต 
         1.1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
         1.1.7 จ านวนรางวัลที่นสิิตและศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติและนานาชาติ 
         1.1.8 จ านวนหลักสูตรทีม่ีการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
         1.1.9 จ านวนหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน มีความโดดเด่นทนัสมัย และตอบสนองต่อผู้เรียน 
     กลยุทธ์ 
         1. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการหลักสูตร 
         2. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สร้างรายได้ให้คณะฯและพฒันาระบบคลังหน่วยกิตการอบรมระยะสั้น 
         3. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัที่จัดการเรียนการสอนดา้นสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
         4. สร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑติทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสการไดง้านท าของบัณฑิต 
         5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและมีความโดดเด่น ให้มีคุณภาพและเปน็ไปตามาตรฐาน 
 
   เป้ำประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑติที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและทักษะรองรบัควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำร สงัคมและประเทศ 
     ตัวชี้วัด 
          1.2.1 ร้อยละของบัณฑติที่เป็นผูป้ระกอบการ 
          1.2.2 ร้อยละนิสิตที่มโีอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ 
          1.2.3 ร้อยละผลงานวิจยันิสิตระดบับัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารในระดับชาติ และระดบันานาชาติ 
          1.2.4 ร้อยละของนิสิตระดับ ป.ตรี ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามาตรฐาน CEFR หรือ เทียบเท่า  
                  มีคะแนนทดสอบไม่น้อยกวา่  50 คะแนน(MSU English Exit – Exam)   
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     กลยุทธ์ 
         1. ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
         2. ส่งเสริมการพัฒนานสิิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสามารถสอบผ่าน English Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
         3. ส่งเสริมการพัฒนานสิิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน IT สามารถสอบผา่น IT Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
         4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ทักษะการคิด การปฏิบัติ การวิจยัและสร้างนวตักรรมเพื่อให้นิสิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ 
   เป้ำประสงค์ที่ 2.1 สร้ำงผลงำนวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภำพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำของเอเชีย 
     ตัวชี้วัด 

     2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
     2.1.2 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจยั (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
     2.1.3 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดข้ึน 
     2.1.4 จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
     2.1.5 จ านวนเงนิวิจัยทีไ่ด้รบัการสนบัสนุนจากการท าวจิัยจากภายนอก 
     2.1.7 จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากับมหาวทิยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

         2.1.8 จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ 

    กลยุทธ์ 
        1. พัฒนาศักยภาพนักวิจยัให้มีมาตรฐานการวิจัย  
        2. สนับสนุนทนุภายในทีส่อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคณะฯ มหาวิทยาลัย และประเทศ 
        3. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย และภายนอกและตา่งประเทศ 
        4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักวิจัยได้รับทนุจากภายนอก 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรม และภำคประชำสังคม 
   เป้ำประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนและสังคมมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
     ตัวชี้วัด 
        3.2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม  
        3.2.2 จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รบับริการวิชาการแลว้ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
        3.2.3 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผา่นการบริการวิชาการ 
        3.2.4 จ านวนเงินทนุด้านบริการวิชาการที่ได้รับจากแหลง่ทุนภายนอก  
 
    กลยุทธ์ 
        1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
        2. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหนว่ยงานภาจนอก 
        3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองของชุมชนและสังคม 
        4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวชิาการ   

 
 

ยุทธศำสตร์ที่  4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสำนให้มีควำมโดดเด่นระดบันำนำชำต ิ
   เป้ำประสงค์ที่ 4.1 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมให้มีควำมโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 
     ตัวชี้วัด 

    4.1.1 จ านวนโครงการประชมุ/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม (ตัวชี้วัดระดบัมหาวทิยาลัย) 
 

    กลยุทธ์ 
        1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  บริหำรองค์กรเพ่ือควำมเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ 
   เป้ำประสงค์ 5.1) เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลกัธรรมำภิบำลให้มีควำมคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมำกขึ้นในกำรท ำงำน 
     ตัวชี้วัด  
         5.1.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ EdPEx * 
    กลยุทธ์ 
         1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (EdPEx ) และตามแผนให้สอดคล้องกบัอัตลักษณ์และจดุเน้นของคณะฯ/ มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 
            แข่งขัน 
         2. การพัฒนาคณะฯมุ่งสูค่วามเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx   
   เป้ำประสงค์ที่ 5.3  กำรบริหำรจัดกำรเงินเพื่อสร้ำงรำยได้ 
      ตัวชี้วัด   
          5.3.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารโครงการ 
     กลยุทธ์ 
          1. มีการติดตามการด าเนินโครงการตามแผน 
   เป้ำประสงค์ที่ 5.4 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ 
     ตัวชี้วัด   
        5.4.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (ส าหรับคณะที่มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ถึงร้อยละ 60) 
        5.4.4 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รบัต าแหน่งสูงขึน้ (ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 
     กลยุทธ ์
        1. มีการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารงานดา้นอัตราก าลัง 
        2. มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ ความสามรถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการท างาน 
   เป้ำประสงค์ที่ 5.6 สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และกำรยอมรับในระดับสำกล 
     ตัวชี้วัด   
        5.6.2 จ านวนนิสิตชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน (คน) 
       
     กลยุทธ์    
        1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีนิสิตและอาจารย์ชาวต่างชาติ 
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ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยแผนกลยุทธ์คณะสำธำรณสุขศำสตร์ พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง กันยายน พ.ศ. 2563) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับควำมต้องกำรของสังคมโลก 

เป้ำประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้ำประสงค์ 1.1)  พฒันำหลักสตูรใหไ้ด้คณุภำพและมำตรฐำน ตรงกับควำมตอ้งกำรของตลำด และกำรเป็นผูป้ระกอบกำร  รวมทั้งรองรับกำรเรียนรู้ส ำหรบัประชำชนทุกช่วงวยั 
1.1.1) จ านวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผูป้ระกอบการ - - - - 1  

หลัก 
สูตร 

  1. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการหลักสูตร 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นที่สร้างรายได้ให้คณะฯ
และพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตการอบรม
ระยะสั้น 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันทีจ่ดัการ
เรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตได้เข้าร่วม
การแข่งขันด้านตา่งๆในระดับชาติและ
นานาชาติ   
  5. สร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑติทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสการ
ได้งานท าของบัณฑิต 
  6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย
และมีความโดดเด่น ให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามาตรฐาน 
 
 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษา 
2.รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษาและประกัน
คุณภาพ 
3. รองคณบดีฝา่ยบริการ
วิชาการ 
4.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพฒันา
นิสิตและวิเทศสัมพันธ ์
5.ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
6.ธัญญธร พัวพิทยาธร 
7.กมลพร จันทาคึมบง 
8.นันท์ชญาณ์ แดนสีแก้วธัญ 
9.เจนจิรา แพงจันทร ์
10.ยุทธนา ทับสมบัต ิ
11.สวรรค์ ธิติสุทธิ 

1.1.2) ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการ 

- - - - ร้อยละ
50 

1.1.3) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การควบรวม 
การปิดหลักสูตร 

- - - - ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
5 

1.1.4) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สร้างรายได้ - - - - 2 

1.1.5) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถสะสม
ในระบบคลังหน่วยกิต 

- - - 1 1 

1.1.6) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษา 

- - - - 35 
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เป้ำประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1.7 จ านวนรางวัลที่นสิิตและศิษย์เก่าได้รับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

1 2 3 4 3   

1.1.8) จ านวนหลักสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอน 
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

- - - ร้อยละ
100 

1 

1.1.9) จ านวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
มีความโดดเด่นทันสมยั และตอบสนองต่อผู้เรียน 

- - - 5 1 

เป้ำประสงค์ 1.2) ผลิตบณัฑติที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและทักษะรองรับควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำร สังคมและประเทศ 
1.2.1) ร้อยละของบัณฑิตที่เปน็ผู้ประกอบการ - - - - 1    1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้

จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
   2. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสามารถ
สอบผ่าน English Exit Exam ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
   3. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้
ความสามารถด้าน IT สามารถสอบผ่าน 
IT Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด การปฏิบัติ การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อให้นิสิตสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้จริง 
 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษาฯ 
2. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพฒันา
นิสิตฯ 
3. ยุทธนา  ทบัสมบัต ิ
4.ขจร อินธิเสน 

1.2.2) ร้อยละนิสิตที่มโีอกาสเดนิทางไปแลกเปลี่ยน 
ผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ การ
เก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ 

- - - - 1 

1.2.3) ร้อยละผลงานวิจยันิสติระดับบณัฑิตศึกษาได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ

- - - - 75 1.รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษาฯ 
2.สุพัตรา แก้วเมือง 

1.2.4) ร้อยละของนิสิตระดบั ป.ตรี ที่เข้าทดสอบความรู้  
       ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วย   
       ภาษาอังกฤษตามาตรฐาน CEFR หรือ เทียบเท่า มี 
      คะแนนทดสอบไมน่้อยกว่า 50 คะแนน(MSU  
      English Exit – Exam) 

25 25 32.72 83.79 45 1.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพฒันา
นิสิตฯ 
2. ยุทธนา  ทบัสมบัต ิ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ 

 
 
 
 

เป้ำประสงค์/ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ... กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้ำประสงค์ที่ 2.1) มีศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย มีผลงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำกำรสหวิชำ ที่สำมำรถน ำไปใช้แก้ไขปัญหำหรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสังคมชมุชน 
2.1.1) จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาต ิ
- - 1 4 20    1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐาน

การวิจัย  
   2. สนับสนุนทุนภายในท่ีสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาคณะฯ มหาวิทยาลยั และ
ประเทศ 
   3. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกบั
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก
และต่างประเทศ 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไดร้ับ
ทุนจากภายนอก 

1.รองคณบดฝี่ายบรหิารและ
นวัตกรรม 
2.สุพัตรา แก้วเมือง 

2.1.2) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation)  
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 

- - - - 500 

2.1.3) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น - - - - 1 

2.1.4) จ านวนข้อเสนอโครงการทีย่ื่นขอรับทุนจาก 
แหล่งทุนภายนอก 

- 3 5 1 10 

2.1.5 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการท าวิจยั
จากภายนอก 

- 0 25,000 0 4 ล้าน 

2.1.7) จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากบัมหาวิทยาลยัหรือ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

- - - 1 1 

2.1.8) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รบัทุนจากต่างประเทศ - - - - 1 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรม และภำคประชำสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ... กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้ำประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 
3.2.1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนและสังคม  
- - - - 1    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
   2. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภาจนอก 
   3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองของชุมชน
และสังคม 
   4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบริการวิชาการ   

1. รองคณบดีฝา่ยบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 
2. ศูนย์บริการวิชาการฯ 
3.เจนจิรา แพงจันทร ์
4.สวรรค์ ธิตสิุทธิ 

3.2.2) จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการ 
แล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึง่พาตนเองได ้

- - - - 1 

3.2.3) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลย ี
ที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แกชุ่มชนและสังคม 
ผ่านการบริการวิชาการ  

- - - - 1 

3.2.4) จ านวนเงินทุนด้านบริการวชิาการที่ไดร้ับจากแหล่ง
ทุนภายนอก  

 

- - - - 500,000 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4) ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสำนให้มีควำมโดดเด่นระดับนำนำชำติ 
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ... กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้ำประสงค์ 4.1) กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมให้มีควำมโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 

4.1.1 จ านวนโครงการประชุม/สัมมนาทางวชิาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม (ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย) 

 

- - - - -   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคีวามโดดเด่น 
     

1. ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
สาธารณูปโภค 
2.หัวหน้าส านักงานฯ 
3.จิราพร  จิตไทย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5) บริหำรองค์กรเพื่อควำมเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ 
เป้ำประสงค์/ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ... กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้ำประสงค์ 5.1) เพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลให้มีควำมคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมำกขึ้นในกำรท ำงำน 
5.1.5) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลศิ EdPEx * 
 

- - - - ระดับ 1      1. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
แบบบูรณาการ (EdPEx ) และตามแผนให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และจดุเนน้ของ
คณะฯ มหาวิทยาลัย เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
     2. การพัฒนาคณะฯมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทาง EdPEx 

1. รองคณบดีฝา่ยบณัฑิตศึกษา
และประกันคณุภาพ 
2. หัวหน้าส านักงานฯ 
3. ธัญญธร พัวพิทยาธร 

เป้ำประสงค์ 5.3) กำรบริหำรจัดกำรเงินเพ่ือสร้ำงรำยได้ 
5.3.1) ระดับความส าเร็จของการบริหารโครงการ - - - - ระดับ 1    1.มีการติดตามการด าเนินโครงการ

ตามแผน 
1.รองคณบดฝี่ายบรหิารฯ 
2.หัวหน้าส านักงานฯ 
3.อนันต์ แพงจันทร์ 

เป้ำประสงค์ 5.4) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ 
5.4.3) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

(ส าหรับคณะที่มีอาจารยด์ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ถึงร้อยละ 60) 

35 40 44 44.74 ร้อยละ 
60 

   1. มีการวิเคราะหภ์าระงานเพื่อ 
ปรับเปลีย่นการบริหารงานด้าน 
อัตราก าลัง 
   2. มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดบัให้มี
ความรู้ ทักษะ ความสามรถ มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณในการท างาน 

1.รองคณบดฝี่ายบรหิารฯ 
2.หัวหน้าส านักงานฯ 
3.สมหญิง เรืองสิทธ์ิ 

เป้ำประสงค์ 5.6 สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดี และกำรยอมรับในระดับสำกล 
5.6.2) จ านวนนิสิตชาวต่างชาติเพิม่ขึ้น (คน) - - - - 1     1. สนับสนุนและส่งเสรมิให้

มหาวิทยาลยัไดร้ับการจัดอันดับทีด่ีขึ้น 
1.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนานสิิต
และวิเทศสัมพันธ์ 
2.ขจร อินธิเสน 
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ภำคผนวก 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพื่อก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ (SWOT Analysis) 
(วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และข้อจ ำกัดหรืออุปสรรค) 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพื่อก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรจดัท ำแผนพัฒนำ (SWOT Analysis) 
 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะชว่ยให้เข้าใจว่ามีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์อย่างไรและน าผลจาการวิเคราะห์ไปใช้เปน็แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกก าหนดขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร 
และแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ เพื่อให้คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคณะฯ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
- หลักสูตรที่เปิดสอนเปน็หลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน(โดยจ านวนผูส้นใจเข้าศกึษามีจ านวนเพิ่มข้ึน) 
- มีทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนการสอนที่ทนัสมัยและเพียงพอ อาทิ เช่น คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ระบบเครือข่าย และอื่นๆ 
- ได้รับความนิยมจากนักเรียนและผู้สนใจศึกษาต่อโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามคุณวฒุิมาตรฐานหลกัสูตร 
- มีการจัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกระดบัการศึกษา (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
2. ด้านการบริการวิชาการ 
- มีการท างานบริการวชิาการกับชุมชนทุกหลักสูตร 
3. ด้านการวิจัย 
- มีงบประมาณสนับสนนุทุนวิจัยให้กับบุคลากรในคณะที่เพียงพอ 
4. ด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม  
- อาจารย์ บุคลากร และนสิิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมมือกันดูแลส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปวัฒนธรรม โดยการเข้ารว่มกิจกรรมเป็นอย่างดี  
5. ด้านบริหารจัดการ 
- มีสิ่งสนบัสนุนการบริหารจัดการทั้งระบบ Hard ware, soft ware และ people ware 
- มีงบประมาณในการสนบัสนนุภารกิจต่างๆ เพียงพอ 
- คณาจารย์มีประสบการณ์การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีความขยนัขันแข็งมุ่งมั่นตัง้ใจในการสอน รวมทั้งผ่านการอบรมตามสาขาวิชา 
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จุดอ่อน (Weakness) 
1. ความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และ Facilities เช่น อาคาร สถานที่ ห้องปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์  บางประเภทยังไม่เพียงพอ  
2. สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนิสติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง สมศ., กพร. และ สกอ.ก าหนด 
3.  จ านวนงานวิจัยทีไ่ด้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ ของอาจารย์และนิสติอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
4. การมีส่วนร่วมของนิสิตศนูย์การเรียนภายนอกในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มีจ านวนน้อย 
5.  มีกิจกรรมการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะฯและศิษย์เก่ายังไม่ครอบคลุมและยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
6. ขาดการบูรณาการกิจกรรมด้านการท านบุ ารุง ศิลปวฒันธรรม จริยธรรม คุณธรรม จิตส านึกและกิจกรรมอื่น ๆ กับการจัดการเรียนการสอน 
7. ระบบการจัดการภายในตามเกณฑ์ชี้วัดของหน่วยงานประเมินจากภายนอก (สมศ., กพร.และ สกอ.) ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดในบางข้อ 
8. อุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบตัิการด้านการเรียนการสอน เชน่ อปุกรณ์ทางดา้นวทิยาศาสตร์ บางประเภทยังไม่เพียงพอ มีการช ารุด ล้าสมัย 
9. มีจ านวนอาจารยท์ีมีคุณวุฒิต่ าวา่ระดับปริญญาเอก ที่ต้องมีการพัฒนาด้านการศึกษาให้สูงขึ้นจ านวนกว่า 60 % อีกทั้งศักยภาพของคณะฯในการผลักดนัให้อาจารย์ไปศึกษาต่อใน 
 ระดับปริญญาเอกไม่พอ 
10. จ านวนผู้ทีส่นใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลง 
11. ยังไม่มีการบูรณาการกิจกรรมด้านสุขภาพ 
12. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย  / ผลงานวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานวชิาการ/งานวิจัย 
13. ขาดการดูแล ซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
14. นิสิตมีพืน้ฐานวิชาการค่อนข้างออ่นในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มผีลตอ่การอัตราการคงอยู่ของนิสิตในชั้นปีที่ 1 
15. ไม่มีข้อมูลคุณภำพบัณฑิตรำยข้อ เพ่ือน ำไปแก้ไขกำรเรียนกำรสอน 
16. ขำดแนวทำงกำรพัฒนำศิษย์เก่ำ ขำดเครือข่ำยศิษย์เก่ำ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจขององค์กร ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป  
โอกำส  (Opportunity) 

1. มีโครงการและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก บุคลากรและโครงการความรว่มมือต่างๆ ด้านสาธารณสุข เช่น จาก สอส. สปสช. W.H.O. สสส. 
2. มีนโยบายสง่เสริมการผลิตและการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ ส่งผลให้เอื้อต่อภารกิจของคณะฯ จากนโยบายรัฐบาล 
3. มีผู้ให้ความสนใจที่จะเรียนสาขาวิชาตา่งๆ ตามหลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอนเพิ่มมากข้ึน 
4. มี พรบ. วิชาชีพ รับรองมาตรฐานคุณวุฒิ ของสายสาธารณสุขศาสตร์ 
5. มีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ทีม่ีอัตลักษณ์ ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน อย่างเด่นชัด 
6. มีเครือข่ายศิษย์เก่า จ านวนมาก ซึ่งเอ้ือต่อการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ,พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
7. มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
8. มีการพัฒนาคุณภาพนิสิตดา้นการท าวิจัย / โครงงานดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ โดยความร่วมมอืกับหน่วยงานภาพนอก ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
9. นิสิตและหลักสูตรของคณะได้รบัการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภายนอก เชน่ สกอ. สมศ. และคณะกรรมการ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งมีผลต่อการ  
     ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกบัคณะฯ 
10. มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขมากมาย 
11. มีการเปิดโอกาสให้มีการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ได้ 
12.กฎหมายข้อก าหนดของกระทรวงแรงงานในการก าหนดเจ้าหน้าที่ด้านสิง่แวดล้อมในโรงงาน 

ภำวะคุกคำม (Threat) 
  1. มีการแข่งขันเพิ่มข้ึนของสถาบันการศึกษาดา้นสาธารณสุข ทัง้ในรูปของคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาลัย หรือภาควิชา เป็นต้น  
  2. การมีส่วนร่วมการท ากิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 
  3. การปรับตัวเพื่อรองรับ พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข 
  4. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  5. นโยบายรัฐบาลที่เนน้ให้มีการศึกษาต่อสายอาชพี 
  6. ต าแหน่งงานที่รองรับบัณฑิตด้านสาธารณสุข 
  7. ทิศทางการพัฒนากรอบอัตราก าลังของกระทรวง 
  8. การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตในหลักสูตรฯ 
  9.งบประมาณของมหาวทิยาลัยที่มีแนวโน้มลดลงและมีอยา่งจ ากัดส่งผลต่อการจัดกิจกรรม/ โครงการ พัฒนานิสติของหลักสูตรฯ 
  10.จ านวนนักเรียนระดบัมัธยมที่ศึกษาปีที่ 6 มีแนวโน้มลดลง 
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ภำคผนวก ข 
ตำรำง ควำมเชื่อมโยงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ/ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร/ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม/ 

กับแผนกลยุทธ์คณะสำธำรณสุขศำสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง กันยายน พ.ศ. 2563) 
 

ตำรำง ควำมเชื่อมโยงกรอบยุทธศำสตร์แห่งชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

และแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) (ฉบับปรับปรุงกันยำยน 2563)  
กับแผนกลยุทธ์คณะสำธำรณสุขศำสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง กันยำยน พ.ศ. 2563) 
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 

กรอบยุทธศำสตร์
ชำติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
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ยุทธศำสตร์ 3) กำร
พัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 

การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ 
เท่าเทียมและทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ 1) กำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย ์

   แนวทาง 1 การ
พัฒนาศักยภาพคนทุก
กลุ่มวัยให้มีทักษะและ
ความรู้ความสามารถ 

   แนวทาง 2 การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศำสตร์ 2) กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ของประเทศ 

   เป้าหมายที่ 2.2 
สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลติ
บัณฑิตทีมคีวามเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะดา้น 

   เป้าหมาย 2.3 การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมทีส่ร้างผลิตและ
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

 

 

ยุทธศำสตร์ 1) พัฒนำกำรผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำร
จัดเรียนกำรสอนในหลกัสูตรที่
ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพ 
และมำตรฐำนของชำติและ
สำกล 

   เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑติ
เป็นผู้มีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ และ(อาเซียน) 
ทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ และทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิต  

   เป้าประสงค์ที่  1.5 ผลิต
บัณฑิตใหม้ีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้าน
ภาษอาเวียน ด้านวิศวกรรม 
และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

ยุทธศำสตร์ 1) ผลิตบัณฑิตตรงกับ
ควำมต้องกำรของสังคมโลก    

   เป้าประสงค์ 1.2) ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะรองรับ
ความต้องการของสถานประกอบการ สังคม
และประเทศ 

เป้าประสงค์ 1.3  พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทักษะเพื่ออนาคต 

เป้าประสงค์ 1.4 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิต
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและส่งเสรมิ
ความเป็นอัจฉรยิะภาพด้านวิชาการ 

ยุทธศำสตร์ 1ผลิตบัณฑิตตรงกับ
ความต้องการของสังคมโลก 

   เป้าประสงค์ 1.2)  ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะรองรับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
สังคมและประเทศ 
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   ยุทธศำสตร์ 2) พัฒนำกำรวิจัย
และสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำง
คุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมให้กับ
ชุมชนและสังคม 
   เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
เฉพาะด้าน 
   เป้าประสงค์ 2.3 มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไป
แก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม 
   เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงาน
นวัตกรรมทีต่อบสนองต่อการ
พัฒนา สังคม และประเทศ 
ยุทธศาสตร์ 3) เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้และบริการ
วิชาการแก่สังคม 
   เป้าประสงค์ 3.1 
มหาวิทยาลยัมีการท างานเชิง
วิชาการร่วมกัน (Engagement) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
 

ยุทธศำสตร์ 2 สร้ำงงำนวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือควำมเป็นเลิศในระดับ
นำนำชำติ 
   เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวจิัย 
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ
เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชั้น
น าของเอเชีย 
ยุทธศำสตร์ ที่  3. ให้บริกำรวิชำกำร
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ภำคอุตสำหกรรม และภำคประชำ
สังคม 
เป้าประสงค์ 3.1 ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 
3.2) ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง
และสามารถพ่ึงพาตนเองได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 2) สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ 
  เป้าประสงค์ 2.1) สรา้งผลงานวจิัย 
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง เป็นที่
ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัชั้นน าของเอเชีย   
ยุทธศำสตร์ ที่  3. ให้บริกำร
วิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรภำคอุตสำหกรรม และภำค
ประชำสังคม 
เป้าประสงค์ 3.2) ชุมชนและสังคมมี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
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  ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพ
คนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้
   เป้ำหมำย 2.1 ผู้เรียนมีทักษะ
และคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 
   เป้ำหมำย 2.3 สถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
   เป้ำหมำย 2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อสาร
เรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที ่
   เป้ำหมำย 2.7 ครู อาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามาตรฐาน 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 1) พัฒนำกำรผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำร
จัดเรียนกำรสอนในหลกัสูตรที่
ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพ 
มำตรฐำนของชำติและสำกล 
   เป้ำประสงค์ 1.1 หลักสูตร
ได้รับการรับรองเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOR) 
หลักสตูร วิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพ
ระดับชาต/ินานาชาติ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้งาน
และการเปลีย่นแปลงของสังคม
โลก 
   เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑติ
เป็นผู้มีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ และ(อาเซียน) 
ทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ และทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิต  

ยุทธศำสตร์ 1) พัฒนำกำรผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรจัด
เรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตำมเกณฑ์คุณภำพ และมำตรฐำน
ของชำติและสำกล 
   เป้าประสงค์ 1.1)  พัฒนาหลักสูตรให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ  รวมทั้งรองรับการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 

ยุทธศำสตร์ 1) ผลิตบัณฑิตตรงกับ
ควำมต้องกำรของสังคมโลก 
   เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ  รวมทั้งรองรับการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลำง
แห่งกำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 

   เป้ำประสงค์ 3.1 มีสถาบัน
การพัฒนาและการดูแลผูสู้งวัย
แบบครบวงจร 

   เป้าประสงค์ 3.3 มีสถาบัน
การเรยีนรู้ตามช่วงวัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 5) พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ และยกระดับกำร
บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

   เป้ำประสงค์ 5.4 
มหาวิทยาลยัมีระบบพัฒนา
บุคลากรที่มคีุณภาพ 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5) บริหำรองค์กรเพ่ือ
ควำมเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ 

   เป้าประสงค์ 5.4) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและการพัฒนา
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5) บริหารองค์กรเพื่อ
ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

   เป้าประสงค์ 5.4 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและการพัฒนา
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ 
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กรอบยุทธศำสตร์
ชำติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.
2560-2579) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
-2564) (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 2563) 

แผนกลยุทธ์คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์  พ.ศ.2560-2564 

(ปรับปรุง ก.ย. 2563) 

 ยุทธศำสตร์ 6) กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรในภำครัฐ
และธรรมำภิบำลใน
สังคมไทย 

แนวทำง 1 ปรับปรุง
โครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจ และคณุภาพ
บุคลากรภาครัฐใหม้ี
ความโปร่งใสทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกดิความ
คุ้มค่า 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำค และ
ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

   เป้ำหมำย 2.1 ผู้เรียนทุกคน
ได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

   เป้าหมาย 2.3 ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาท่ีครอบคลมุ 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการ
วางแผน การบริหารจัดการ การ
ติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5) พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ และยกระดับ
กำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยตำมหลักธรร
มำภิบำล 

   เป้ำประสงค์ 5.4 
มหาวิทยาลยัมีระบบพัฒนา
บุคลากรที่มคีุณภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5) บริหำรองค์กรเพ่ือ
ควำมเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ 

เป้าประสงค์ 5.1 5.1 เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลให้
มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยี
เพิ่มมากข้ึนในการท างาน 

   เป้าประสงค์ 5.2) สร้างมหาวิทยาลัย
ให้เป็น Smart University รองรบัการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

ยุทธศำสตร์ที่ 5) บริหารองค์กรเพื่อ
ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

   เป้าประสงค์ 5.1 5.1 เพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลใหม้ีความคล่องตัว 
รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยเีพิ่มมากข้ึนใน
การท างาน 
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กรอบยุทธศำสตร์
ชำติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) 

แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ (พ.ศ.
2560-2579) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -

2564) (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 2563) 
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 ยุทธศำสตร์ 8) 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

   แนวทำง 1  เร่ง
ส่งเสริมให้เกิดสังคม
นวัตกรรม และ
ผลักดันงานวิจยัสู่การ
ใช้ประโยชน ์

   แนวทาง 2 พัฒนา
สภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ 2) กำร
ผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน กำรวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 

   เป้ำหมำย 2.3  
การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมทีส่ร้าง
ผลผลติและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ 2) พัฒนำกำรวิจัยและ
สร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำและมูลคำ่เพ่ิม
ให้กับชุมชนและสังคม 

   เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความเปน็เลิศ
ทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐเ์ฉพาะดา้น 

   เป้าประสงค์ 2.3 มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถน าไปแกไ้ขปัญหาของชุมชนและ
สังคม 

   เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงานนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา สังคม และ
ประเทศ 

 

ยุทธศำสตร์ 2) สร้ำงงำนวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือควำมเป็นเลิศในระดับ
นำนำชำติ 

   เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวจิัย 
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อ
ผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของ
เอเชีย 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรม 
และภำคประชำสังคม 
 
เป้าประสงค์ 3.1 ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 
 
เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ยุทธศำสตร์ 2) สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ 

   เป้าประสงค์ 2.1) สร้างผลงานวจิัย 
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง เป็นที่
ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัชั้นน าของเอเชีย  

   ยุทธศำสตร์ ที่  3. ให้บริกำร
วิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรภำคอุตสำหกรรม และภำค
ประชำสังคม 

เป้าประสงค์ 3.2) ชุมชนและสังคมมี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
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ภำคผนวก ค 
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

เห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560-2564 
(ฉบับปรับปรุง กันยำยน พ.ศ.2563) 
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ภำคผนวก ง 
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 ที่ปรึกษำ            

  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  
 วิเครำะห์ข้อมูล / จัดท ำรูปเล่ม           
  1) นายช านาญ มีนิยม หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ  
  2) นายอนนัต์   แพงจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   
 คณะกรรมกำรจัดท ำ           

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 
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ผศ.ดร.ณัชลิดา    ยุคะลัง      ผศ.ดร.จตุพร   เหลืองอุบล 
ผศ.ขวัญใจ    ศุกรนันทน ์     ผศ.ดร.จารุวรรณ    วิโรจน ์
อ.ดร.ชัยวุฒิ    บัวเนี่ยว      อ.ดร.กษมา    วงษ์ประชุม  
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 

 


