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แผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรบัปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) 
 

 ปรัชญา          
   “ปัญญาเพ่ือสุขภาวะชุมชน Wisdom for healthy community” 
 

 วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพชั้นน าในระดับประเทศ (To be a one of the best quality schools of public health in 

the state)” และสามารถพัฒนาสู่ระดับสากล (Local to Global) 
 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

 “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาชั้นน า 1 ใน 5 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2564 และสามารถพัฒนาผลงานด้านสุขภาพจากระดับท้องถิ่นถึงสากล” 

 
 ค่านิยม 
  PHMSU      P  =  Professional    มีความเป็นมืออาชีพ 
         H  =  Holistic    เป็นองค์รวมด้านสุขภาพ 
         M  =  Mastery    มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ 
         S   =  Social Responsibility  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
         U  =  Unity    มีความเป็นเอกภาพ 
 สมรรถนะหลัก 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดสมรรถนะหลัก เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ก าหนดสมรรถนะหลัก คือ  
   M = Morality and Multidisciplinary 
   S = Social Engagement and Sustainability 
   U = Universal Integration and Unity 
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 พันธกิจ 
  1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข 
  2) วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
  3) บริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
 
 เอกลักษณ์ 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดเอกลักษณ์ คือ การเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
 
 อัตลักษณ์ 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดอัตลักษณ์ คือ นักสุขภาพมืออาชีพเพื่อสังคมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์  
              

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจยัและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลคา่ทางวิชาการและมลูค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและส่งเสริมศิลปะวฒันาธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิน่ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและสนบัสนุนให้มหาวิทยาลัยพฒันาเปน็มหาวิทยาลยัในระดบัสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคณะฯ ให้สามารถสนบัสนนุสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสตูรไดร้ับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับ
การรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการด าเนินการขอรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 
  1.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานหลักสูตรที่มีความโดดเด่น 
  1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ* 
  1.1.4 ระดับความส าเร็จของรายวิชา หรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)** 
  1.1.5 จ าวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์ (E-Learning)* 
กลยุทธ์ 
    1. ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับการรับรองเผยแพร่ตามมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการในและ/หรือต่างประเทศตามล าดับความส าคัญ 
    3. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
    4. ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับสถาบนัทั้งในและ/หรือต่างประเทศ  
 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิตคณะฯและมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 
   1.2.1 ร้อยละของนิสิต (ป.ตร-ีโท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ 
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) 
   1.2.2 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะดา้น IT ไมต่่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ 
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) 
   1.2.3 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป. ตรี โท เอก) ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑิต) 
   1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
   1.2.5 จ านวนรางวัลที่นสิิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
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กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
   2. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสามารถสอบผ่าน English Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   3. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน IT สามารถสอบผ่าน IT Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   4. ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ 
   5. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
   6. ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของทุกคณะให้เป็นปัจจุบัน 
   7. ส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาคณะฯและมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสงัคม 
เป้าประสงค์ที่ 2. มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แกไ้ขปญัหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน 
ตัวชี้วัด 

2.1.1 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐท์ี่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
2.1.2 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐเ์ชิงบูรณาการสหวิชา* 
2.1.3 จ านวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก** 

2.1.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย         - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   (ระดับ 5 = 45) 

กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือศูนย์ความเปน็เลิศทางการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะด้าน  
   2. พัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนให้มีความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสรา้งสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ เฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ 
ตัวชี้วัด 
2.2.1 สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนบัสนนุการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ จากภายนอกต่ออาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า 
2.2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานตา่งประเทศ** 
กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ที่มีคุณภาพ 
   2. มีระบบกลไกในการสนบัสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   3. มีระบบกลไกในการสนบัสนุนให้นิสิตระดับปริญญาโทและเอกได้ผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
ตัวชี้วัด 
3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 
3.1.2 สัดส่วนจ านวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 
 
กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารด าเนินงานโครงการบริการวชิาการ 
   2. มีระบบและกลไกที่จะส่งเสริมโครงการที่สามารถสร้างชุมชนตน้แบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผลสู่พืน้ที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียน
การสอนและการวิจัย 
ตัวชี้วัด 

4.1.1 ร้อยละคณะที่มีการด าเนนิงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวฒันธรรม* (โครงการที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์สามารถนับได้ และทุกคณะทีท่ าร่วมกันสามารถนับได้) 
กลยุทธ์ 
    1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม  1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 4.2  มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
 ตัวชี้วัด   
   4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมทีส่่งเสริมการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* 
 
กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นศลิปวฒันธรรมเพือ่สร้างคุณค่าทางวิชาการให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ หรือชุมชน หรือสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

9 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯให้มปีระสิทธิภาพ และสามารถยกระดับการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 5.1) สนับสนุนใหม้หาวิทยาลัยมีระบบบริหารจดัการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด  
     5.1.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการ 
     5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนสิิตเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562**  
     5.1.4  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์การศกึษาที่เป็นเลิศ (EdPEx)* 
     5.1.5 การบริหารคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
กลยุทธ์ 
     1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแผนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และจุดเนน้ของคณะฯ มหาวิทยาลยั และนโยบายของชาต ิ
     2. ก าหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดบับุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพ 
     3. พัฒนาระบบประชาสัมพนัธ์และแนะแนวการรับบุคคลเพือ่เข้ามาศึกษาในคณะฯ 
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามเกณฑ์การศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx)* 
     6 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีระบบบริหารจัดการคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ และเอกลักษณ์ของ 
เป้าประสงค์ที่ 5.3  มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด   
   5.3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพิ่มรายไดล้ดรายจา่ย 
   5.3.2 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 
   5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจา่ยลงทุน (งบแผน่ดิน) 
กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 
   2. พัฒนาระบบการเบิกจา่ยงบประมาณให้ถูกต้องรวดเร็ว 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด  5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
   กลยุทธ์   1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถส่งเสรมิให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านคณุวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและสนบัสนุนให้มหาวิทยาลัยพฒันาเปน็มหาวิทยาลยัในระดบัสากล 

เป้าประสงค์ที่ 6.1 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 

ตัวชี้วัด 
   6.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพฒันาเป็นมหาวิทยาลัยในระดบัสากล 
 
กลยุทธ์ 

   1. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานระดบัชาติและนานาชาติให้มากข้ึน 
   2. ส่งเสริมให้มีอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดบันานาชาติเพื่อมาร่วมงานสอน และ/หรือวิจัย 
   3. ส่งเสริมให้มีนิสิตชาวตา่งชาต ิ
   4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารแลกเปลี่ยนนิสิต / บุคลากร คณะฯ กับนสิิต /บุคลากรต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคณะฯให้สามารถสนับสนุนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 7.1 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 

7.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้า 
 

กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารประหยัดพลังงานไฟฟา้และน้ า 
   2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีระบวนการบริการจัดการขยะ 

 
 

8 ตัวชี้วัดที่มีความโดดเด่นสะทอ้นอัตลักษณ์ 
เป้าประสงค์ที่ 8.1 ) การบริหารจัดการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  /ความโดดเด่นของหน่วยงาน /งานเชิงรุก 
ตัวชี้วัด 
    8.1.1 ) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามวิสยัทัศนค์ณบดี 
    8.1.2) จ านวนโครงการได้รับเงินสนับสนนุจากงบนโยบายอธิการบดี งบแผ่นดนิ งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก   
 
กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารด าเนินงานตามวสิัยทัศน์คณบดีให้บรรลุ 
   2. สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินสนบัสนนุจากงบนโยบายอธิการบดี งบแผ่นดิน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  ให้ส าเร็จ 
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ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ร่างผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564   

เป้าประสงค์ 1.1 หลักสตูรได้รบัการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรบัรอง
จากองค์กรวิชาชีพระดับชาติสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
1.1.1)  จ านวนหลักสูตรที่มีการด าเนินการขอรับรอง
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 

- - 0 1 1 1) ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ได้รับการรับรองเผยแพร่ตามมาตรฐาน 
ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 
2) ส่งเสริมและพฒันาหลักสูตรให้นิสิตได้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กบัสถาน
ประกอบการ  
ในต่างประเทศตามล าดบัความส าคัญ 
3) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร 
4) ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความร่วมมือด้าน
การเรียนการสอนกับสถาบันใน
ต่างประเทศ 

1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร
การศึกษา 
2.ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
3.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายประกัน
คุณภาพ 
4.ธัญญธร พัวพิทยาธร 
5.กมลพร จันทาคึมบง 
6.นันท์ชญาณ์ แดนสีแก้วธญั 

1.1.2)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานหลักสูตรที่มี
ความโดดเด่น 

- - - 1 1 

1.1.3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการ
เรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ* 

100 100 100 100 100 

1.1.4) ระดับความส าเร็จของรายวิชา หรือหลักสูตรที่จะเปิด
สอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)** 
 

- - - 5 5 

1.1.5 จ าวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียการสอนแบบ
ออนไลน์  (E-Learning)* 
 
 
 

- - - 1 1 
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เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564   

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตคณะฯและมหาวิทยาลัย 
1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
96.03 

ร้อยละ
82 

ร้อยละ
85 

1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหจ้ัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสติม ี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3) ส่งเสริมการพัฒนานิสติให้มีความรู ้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ 
สามารถสอบผา่น English Exit Exam ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
4) ส่งเสริมการพัฒนานิสติให้มีความรู้
ความสามารถดา้น ITสามารถสอบผ่าน IT 
Exit Exam  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหจ้ัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ 
6) ส่งเสริมการพัฒนานิสติให้เป็นไปตามอัต
ลักษณ์ของคณะฯและมหาวิทยาลยั 
7) ส่งเสริมใหส้มาคมศิษย์เก่าไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคณะฯและมหาวทิยาลัย 
 
8) ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของ
คณะให้เป็นปัจจุบัน 

1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร
การศึกษา 
2. รองคณบดีฝา่ยพัฒนานิสติ 
3. ยุทธนา  ทับสมบัต ิ

1.2.3 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป. ตรี โท เอก) 
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 

ไม่น้อย
กว่า 
4.50 

ไม่น้อย
กว่า 
4.50 

ไม่น้อย
กว่า 
4.50 

ไม่น้อย
กว่า 
4.50 

ไม่น้อย
กว่า 
4.50 

1.2.1 ร้อยละของนิสิต (ป.ตร-ีโท-เอก) ที่เข้าทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มี
คะแนนผลการทดสอบ 
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) 

25 25 32.72 30 32 1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร
การศึกษา 
2.ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
3.กมลพร จันทาคึมบง 
4.เทพพร ดงเรืองศร ี
5. ยุทธนา ทับสมบัต ิ
6.นันท์ชญาณ์ แดนสีแก้วธญั 
7.วิพา ชุปวา 

1.2.2 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT 
หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการ
ทดสอบไมน่้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) 

- - 95.78 90 92 

 1.2.5 จ านวนรางวัลที่นสิิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาต ิ

1 2 3 3 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสงัคม 
เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564  
เป้าประสงค์ที่ 2.1) มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชมุชน 
2.1.3 จ านวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์
ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจาก
หน่วยงานภายนอก** 

- 3 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

1) ส่งเสริมใหม้ีศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ 
เฉพาะด้าน 
2) พัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนให้มี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวจิัยงาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 

1.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจยั 
2.สุพัตรา แก้วเมือง 

2.1.1 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดษิฐ์ที่สรา้งคุณค่าทางวชิาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

- - 1 1 1 

2.1.2 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดษิฐ์เชิงบูรณาการสหวชิา* 

5 5 5 5 5 

2.1.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   (ระดบั 5 = 45) 

- - - ร้อยละ
45 

ร้อยละ
50 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดษิฐ ์
2.2.1 สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนบัสนนุการวิจัยจาก
ภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

- - 0 25,000 30,000 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคลากรมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ 

1.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจยั 
2.สุพัตรา แก้วเมือง 

2) มีระบบกลไกในการสนบัสนุนให้อาจารย์
และบุคลากรผลติผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

2.2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ** 

- - - 2 
โครงกา

ร 

3 
โครงกา

ร 
2.2.3 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากนวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่ม
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 3) มีระบบกลไกในการสนบัสนุนให้นิสิต
ระดับปริญญาโทและเอกได้ผลิตผลงานวิจัย
ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างคณะฯกับชุมชนและสังคม 
3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชน
ต้นแบบ 

5 5 5 5 5  1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการ
ด าเนินงานโครงการบริการวชิาการ 
 2. มีระบบและกลไกที่จะส่งเสรมิ
โครงการที่สามารถสร้างชุมชนตน้แบบ
เพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผลสูพ่ื้นที่อื่น
หรือหน่วยงานอื่น   

1.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2 ศูนย์บริการวิชาการฯ 

3.1.2 สัดส่วนจ านวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการ
ภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 

- 8,000 12,499
.24 
บาท 

8,000 8,000 

3.1.3 จ านวนรายไดจ้ากการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่
เพิ่มข้ึน 

ไม่มี ไม่มี 4,000 4,000 4,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน ์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้าประสงค์ที่ 4.1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐาน 
                       การบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 
4.1.1) ร้อยละคณะท่ีมีการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม* (โครงการที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์
สามารถนับได้ และทุกคณะที่ท ารว่มกันสามารถนับได้) 

1 1 1 1 1 1) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการจัด
โครงการ/กิจกรรม  1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม 

1.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายประกัน
คุณภาพ 
2.หัวหน้าส านักงานฯ 
3.สุพัตรา  แก้วเมือง 

เป้าประสงค์ที่ 4.2) มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชมุชน 
                        ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
   4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมเพื่อสร้าง
คุณค่าทางวชิาการให้กับหน่วยงาน 
ภาครัฐ หรือชุมชน หรือสังคม 
 

1.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายประกัน
คุณภาพ 
2.หัวหน้าส านักงานฯ 
3.สุพัตรา  แก้วเมือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯให้มปีระสิทธิภาพ และสามารถยกระดับการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้าประสงค์ 5.1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนาคณะฯและมหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1) พัฒนาระบบการบริหารจดัการตาม
แผนให้สอดคล้องกันอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของคณะฯ มหาวิทยาลัยและนโยบายของ
ชาติ 

1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
2.หัวหน้าส านักงานฯ 
3.อนันต์ แพงจันทร์ 
4.ธัญญธร พัวพิทยาธร 

5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการ
รับนิสิต (ระดับปริญญาตรี) (ตัวชี้วัดตามนโยบาย) 

     1) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และแนะ
แนวการรับบุคคลเพื่อเข้ามาศึกษาใน
คณะฯ 

1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร
การศึกษา 
2.ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
3.กมลพร จันทาคึมบง 
4.นันท์ชญาณ์ แดนสีแก้วธญั 

   5.1.3.1 ระดับปริญญาตร ี 80 61.30 114.55 90 92 
   5.1.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 50 37.65 45.71 50 55 
5.1.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์
การศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx)*  

- - - 5 5 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ
ตามเกณฑ์การศึกษาที่เปน็เลิศ 
(EdPEx)* 

5.1.5 การบริหารคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

- - - 5 5 1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีระบบบริหาร
จัดการคณะเพื่อการก ากับตดิตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ และเอกลักษณ์ของ 

 

เป้าประสงค์ที่ 5.3) มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
5.3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพิ่มรายไดล้ด
รายจ่าย 

5 5 5 5 5 1. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารเพื่อ
เพิ่มรายได้และลดรายจา่ย 
2 พัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ถูกต้องรวดเร็ว 
 

1.รองคณบด ี
2.หัวหนา้ส านักงานฯ 
3.นิรมล จ านงศร ี
4.มธุรดา สิงสุธรรม 
5.ลลิตตา ศรีพลมาตย ์
6.อนันต์ แพงจันทร์ 
7.ศศิธร เทียมมาลา 

5.3.2 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 99 99 94.92 100 100 
5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจา่ยลงทุน (งบ
แผ่นดิน) 

96 97 100 100 100 
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เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 5.4) มีระบบพฒันาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ   35 40 44 44 50 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
2.หัวหน้าส านักงานฯ 
3.สมหญิง เรืองสิทธ์ิ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ และมหาวทิยาลัยให้ได้รับการยอมรับและสนบัสนนุให้มหาวิทยาลัยพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้าประสงค์ที่ 6.1) คณะฯสามารถสนับสนุนมหาวิทยาลัยได้รบัการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 

6.1.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นมหาวทิยาลัยในระดบัสากล 

- - 5 5 5 1) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติให้สูงขึ้น 
2) เพิ่มจ านวนอาจารย์/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญชาวตา่งประเทศที่มชีื่อเสียง
ในระดับนานาชาติเพื่อมา 
ร่วมงานสอน และ/หรือวิจัย 
3) เพิ่มจ านวนนิสิตชาวต่างชาติ 
4) ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการ
แลกเปลี่ยนนิสิต / บุคลากร มมส.กับ
นิสิต /บุคลากรชาวตา่งชาติ 

1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร
การศึกษา 
2.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจยั 
2.วิพา ชุปวา 
3.สุพัตรา แก้วเมือง 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 7) พัฒนาคณะฯให้สามารถสนับสนุนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
7.1 มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/
ขยะ/น้า 

 

- - - 5 5    1. ส่งเสริมให้มีการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าและน้ า 
2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหาร
จัดการขยะ 
   

1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
2.หัวหน้าส านักงานฯ 
3.คณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนา
คณะฯเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสี
เขียว  

 
 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์/ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก 
 

เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่  8.1  การบริหารจัดการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  /ความโดดเด่นของหน่วยงาน /งานเชิงรุก 

8.1.1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์คณบดี  
 

- - - 100 100    1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีาร
ด าเนินงานตามวสิัยทัศน์คณบดใีห้
บรรลุ 
 

- รองคณบดี 
- หัวหน้าส านักงาน 
 

    8.1.2) จ านวนโครงการได้รับเงินสนับสนนุจากงบ
นโยบายอธิการบดี งบแผน่ดนิ งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก   
 

   1 1    2. สนับสนุนการด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับเงนิสนับสนุนจากงบ
นโยบายอธิการบดี งบแผน่ดนิ 
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
ให้ส าเร็จ 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนั
คุณภาพ 
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ภาคผนวก ก 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดท าแผนพัฒนา (SWOT Analysis) 
(วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดหรืออุปสรรค) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ในการจดัท าแผนพัฒนา (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 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้ 

จุดแขง็ (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 
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จุดอ่อน (Weakness) 
1. ความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และ Facilities เช่น อาคาร สถานที่ ห้องปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์  ยังไม่เพียงพอ 
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 ยังไม่เพียงพอ 
9. มีจ านวนอาจารยท์ีมีคุณวุฒิต่ าวา่ระดับปริญญาเอก ที่ต้องมีการพัฒนาด้านการศึกษาให้สูงขึ้นจ านวนกว่า 60 % อีกทั้งศักยภาพของคณะฯในการผลักดนัให้อาจารย์ไปศึกษาต่อใน 
 ระดับปริญญาเอกไม่พอ 
10. จ านวนผู้ทีส่นใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลง 
11. มีปัญหาในการติดต่อกับผู้ประสานงานของศูนย์ภายนอกกับคณะฯ 
12. ยังไม่มีการบูรณาการกิจกรรมด้านสุขภาพ 
13. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย  / ผลงานวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานวชิาการ/งานวิจัย 
14. ระบบบริหารจัดการและการสนบัสนนุการเรียนการสอนยงัไม่ทนัการ 
15. ความพร้อมในด้านอุปกรณ์ สิง่สนับสนุนการบริหารงานและสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน ยังมีไม่เพียงพอ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ส านักงาน 
16. ขาดการดูแล ซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจขององค์กร ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป  
โอกาส  (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

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะฯ 
 

ภาวะคุกคาม (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. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนย้ายของกลุ่มประชากรระหว่างประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
ตาราง ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ 

กับแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 
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ตาราง ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562)  
กับแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 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) 

กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
-2564) (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 2562) 

แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์  พ.ศ.2560-2564 
(ปรับปรุง ก.พ. 2563) 

ยุทธศาสตร์ 3) การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ 
เท่าเทียมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ 1) การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

   แนวทาง 1 การ
พัฒนาศักยภาพคนทุก
กลุ่มวัยให้มีทักษะและ
ความรู้ความสามารถ 

   แนวทาง 2 การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ 

   เป้าหมายที่ 2.2 
สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลติ
บัณฑิตทีมคีวามเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะดา้น 

   เป้าหมาย 2.3 การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมทีส่ร้างผลิตและ
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การ
จัดเรียนการสอนในหลกัสูตรที่
ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ 
และมาตรฐานของชาติและ
สากล 

   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 

ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 

   เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑติเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีสอดคลอ้ง
กับอัตลักษณ์นสิิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

   เป้าประสงค์ 1.3 เพื่อพัฒนาจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธติ
อย่างมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 

   เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผูม้ี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิตคณะฯ
และมหาวิทยาลัย 
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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) 

กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
-2564) (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 2562) 

แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์  พ.ศ.2560-2564 
(ปรับปรุง ก.พ. 2563) 

   ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจัย
และสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
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  
 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและมูลคา่เพ่ิม
ให้กับชุมชนและสังคม 
   เป้าประสงค์ 2.1 มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ 
สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการสหวิชาที่
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับสังคมและชุมชน 
   เป้าประสงค์ 2.2 มหาวิทยาลัยมี
รายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ 
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 
ยุทธศาสตร์ 3) เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
   เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการ
ท างานเชิงวิชาการร่วมกัน 
(Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
  เป้าประสงค์ 2.1) มีศูนย์ความเปน็
เลิศทางการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวชิา 
ที่สามารถน าไปแกไ้ขปัญหาหรือสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับสังคมชุมชน 
   เป้าประสงค์ 2.2 มีรายรับจากการ
วิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
หรือสิ่งประดิษฐ์ 
ยุทธศาสตร์ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรยีนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคม 
   เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยมี
การท างานเชิงวิชาการร่วมกัน 
(Engagement) ระหว่าง
มหาวิทยาลยักับชุมชน  
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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) 

กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
-2564) (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 2562) 

แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์  พ.ศ.2560-2564 
(ปรับปรุง ก.พ. 2563) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
   เป้าหมาย 2.1 ผู้เรียนมี
ทักษะและคณุลักษณะพื้นฐาน
ของพลเมืองไทยและทักษะ
และคณุลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
   เป้าหมาย 2.3 สถานศึกษา
ทุกระดับการศึกษาสามารถจดั
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
   เป้าหมาย 2.4 แหล่งเรียนรู้ 
สื่อต าราเรียน นวตักรรม และ
สื่อสารเรียนรู้ มีคณุภาพและ
มาตรฐานและประชาชน
สามารถเข้าถึงไดโ้ดยไม่จ ากดั
เวลาและสถานท่ี 
   เป้าหมาย 2.7 ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตา
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การ
จัดเรียนการสอนในหลกัสูตรที่
ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ 
มาตรฐานของชาติและสากล 
   เป้าประสงค์ 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  

ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 
   เป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตรได้รบัการ
รับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณุภาพ
และมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติ (TOR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับ
การรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
ระดับชาต/ินานาชาติ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
      เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑติเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีสอดคลอ้ง
กับอัตลักษณ์นสิิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
   เป้าประสงค์ 1.3 เพื่อพัฒนาจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธติ
อย่างมีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 
   เป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตรได้รบั
การรับรองเผยแพรห่ลักสูตรทีม่ี
คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOR) 
หลักสตูร วิชาชีพได้รับการรบัรอง
จากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/
นานาชาติ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
      เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑติเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิตคณะฯ
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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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) 

 
กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
-2564) (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 2562) 

แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์  พ.ศ.2560-2564 
(ปรับปรุง ก.พ. 2563) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้และบริการ
วิชาการแก่สังคม 

   เป้าประสงค์ 3.1 มีสถาบัน
การพัฒนาและการดูแลผูสู้งวัย
แบบครบวงจร 

   เป้าประสงค์ 3.3 มีสถาบัน
การเรยีนรู้ตามช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

   เป้าประสงค์ 5.4 
มหาวิทยาลยัมีระบบพัฒนา
บุคลากรที่มคีุณภาพ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

   เป้าประสงค์ 5.3 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

   เป้าประสงค์ 5.4 มีระบบพัฒนา
บุคลากรที่มคีุณภาพ 
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กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
-2564) (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 2562) 

แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์  พ.ศ.2560-2564 
(ปรับปรุง ก.พ. 2563) 

 ยุทธศาสตร์ 6) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในภาครัฐ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
โอกาสความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

   เป้าหมาย 2.1 ผู้เรียนทุกคน
ได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรร
มาภิบาล 

   เป้าประสงค์ 5.4 
มหาวิทยาลยัมีระบบพัฒนา
บุคลากรที่มคีุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

   เป้าหมาย 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

   เป้าประสงค์ 5.1 สนับสนุนให้
มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารจดัการ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
ตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) 

แผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -

2564) (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 2562) 

แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์  พ.ศ.2560-2564 
(ปรับปรุง ก.พ. 2563) 

 ยุทธศาสตร์ 8) 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

   แนวทาง 1  เร่ง
ส่งเสริมให้เกิดสังคม
นวัตกรรม และ
ผลักดันงานวิจยัสู่การ
ใช้ประโยชน ์

   แนวทาง 2 พัฒนา
สภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 2) การ
ผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

   เป้าหมาย 2.3  
การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมทีส่ร้าง
ผลผลติและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและมูลคา่เพ่ิม
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 

 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างองคค์วามรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและมูลคา่เพ่ิม
ให้กับชุมชนและสังคม 

   เป้าประสงค์ 2.1 มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ 
สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการสหวิชาที่
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับสังคมและชุมชน 
 

   เป้าประสงค์ 2.2 มหาวิทยาลัยมีรายรับ
จากผลงานวิจยั นวัตกรรม หรือ งาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทีส่ร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 

   เป้าประสงค์ 2.1) มีศูนย์ความเป็น
เลิศทางการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวชิา 
ที่สามารถน าไปแกไ้ขปัญหาหรือสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับสังคมชุมชน 

   เป้าประสงค์ 2.2 มีรายรับจากการ
วิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
หรือสิ่งประดิษฐ์ 
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 ที่ปรึกษา            

  1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา   อยู่สุข  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์     

  2) อาจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.วีระพงษ์   หาญรินทร์  รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝ่ายบริหาร  

  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรุวรรณ เทิร์นโบล ์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝ่ายบริหารการศึกษา  

  4) อาจารย์ ดร.อดิศร    วงศ์คงเดช รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  

  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ ์   ทองค า รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานิสิต 

  6) อาจารย์ ดร.เขมิกา    สมบัติโยธา ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

  7) ผู้ช่วยศาสตรายารย์ ดร.สันตสิิทธิ ์   เขียวเขิน ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์ฝ่ายวิจัย 

  8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ   ทุดปอ ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

  9) นายสมพงษ ์   พวงเวียง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  

  10) นายอดิศร   เหล่าสะพาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร ์  

  11) นายณรงค ์   เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  

  12) นายแพทย์คิมหันต ์  ยงรัตนกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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วิเคราะห์ข้อมูล / จัดท ารูปเล่ม 
  1) อาจารย์ ดร.อดิศร   วงศ์คงเดช รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   
  2) นายช านาญ มีนิยม หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ  
  3) นายอนนัต ์  แพงจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

 
  

 
 

 
คณะกรรมการจัดท า 

          

รศ.ดร.วิทยา  อยู่สุข   อ.ว่าที่พันตรี ดร.วีรพงษ์  หาญรนิทร์ 
ผศ.ดร.นิรุวรรณ  เทรินโบล ์   อ.ดร.อดิศร  วงศ์คงเดช 
ผศ.ดร.วิศิษฎ์  ทองค า   ผศ.ดร.สันติสิทธิ์  เขียวเขิน 
ผศ.ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ   อ.ดร.เขมิกา  สมบัติโยธา 
รศ.อุดมศักดิ์  มหาวีรวัฒน ์   รศ.ดร.สงครามชัย  ลีทองด ี
รศ.ดร.สุมัทนา  กลางคาร   รศ.ดร.วรพจน์  พรหมสัตยพรต 
ผศ.ดร.วิรัติ  ปานศิลา   ผศ.ดร.จินดาวัลย์  วิบูลย์อุทัย 
ผศ.ดร.ประชุมพร  เลาห์ประเสริฐ  ผศ.ดร.สุณีรัตน์  ยั่งยืน 
รศ.ภก.ดร.บัววรุณ  ศรีชัยกุล  ผศ.ดร.ธิดารัตน์  สมด ี
ผศ.ขวัญใจ  ศุกรนันทน ์   ผศ.จารุวรรณ  วิโรจน ์
อ.ดร.ชัยวุฒิ  บัวเนี่ยว   ผศ.ดร.ณัชลิดา  ยุคะลัง 
อ.ดร.เทอดศักดิ์  พรหมอารักษ์  อ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล   
อ.ดร.ภิญญาพัชญ์  ดุงโคกกรวด  อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย 
อ.ดร.นิจฉรา ทูลธรรม   อ.ดร. เฉลิมพร นามโยธา 
อ.ดร.ชุรีวัลย์  ธัญญศิรินนท ์  อ.ดร.เสาวลักษ์  เนาวสาร 
อ.ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล   อ.ดร.นุชนภา  ประทุมไชย 
อ.ดร.กษมา  วงษ์ประชุม   อ.ดร.ธาริณี  ทิมาบุตร 
อ.สุไวย์รินทร์  ศรีชัย   อ.สุวิมล  สงกลาง 
อ.ดร.สุรศักดิ์  เทียบฤทธิ์   อ.วิลาวัณย์ ชาดา 
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อ.พัชริดา  แสงแดง   อ.สวรรค์ นิติสุทธ ิ
อ.วิภา ชุปวา    นายช านาญ  มนีิยม 
นางกมลพร  จนัทาคึมบง   นายอนนัต์  แพงจนัทร ์
นางนันทช์ญาณ์  แดนสีแก้วธัญ  นายเทพพร  ดงเรืองศรี 
นางสาวนิรมล  จ านงศรี   นางสาวมธุรดา  สิงสุธรรม 
นางธัญญธร  พัวพิทยาธร   นางลลิตตา  หินเทา 
นายเจษฎา  ชาญศิริรัตนา   นางณัฐฐพัชร์  พิมพ์ใจ 
นายสชุาติ สงค์หมื่นไวย ์   นายนัฐพล วฒุิพันธุ ์
นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง   นางสาวสมหญิง  เรืองสิทธิ ์
นางสาวเจนจิรา แพงจนัทร ์   นางสาวปิยพร  ศรีกงพาน 
นางสาวศศิธร  เทียมมาลา   นายเชวงศักดิ์  มูลจันทร์ 
นางสาววไิลลักษณ์ บุญหลักค า  นายยุทธนา  ทับสมบัต ิ
นายเอกรินทร์  ค าผนั   นางสาวจิราพร  จิตไทย  
นายนิถินาถ สาวิสทิธิ ์
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