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แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม พ.ศ.2563) ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  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 2562 ได้เสนอแนะเพื่อจะได้เป็นแนวทาง กรอบ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2553 ข้อ 13 (1) ให้คณะมีอ านาจและ
หน้าที่ วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายและสภามหาวิทยาลัย อีกทั้งในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบาย
ก าหนดให้คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามมาตรการเฝ้าระวังทางการเงินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้มีการปรับปรุงในระหว่างปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ ภารกิจ 
และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย แต่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม พ.ศ.2563)  ฉบับนี้  จะเป็น
เครื่องมือส าหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ  ของคณะฯ  ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคระฯและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ก าหนด  เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ และสามารถตอบสนองเป้าหมาย กระทั่งแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 

 
       

       
                (รองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา  กลางคาร) 
                       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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 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 
 พันธกิจ 
  1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข 
  2) วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
  3) บริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
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 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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“เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพชั้นน าในระดับประเทศ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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.2563 (ฉบบัปรบัปรุงสงิหาคม พ.ศ.2563) 
     งบประมาณทั้งสิ้น(งบประมาณเงินรายได้และเงินแผ่นดิน) จ านวน 55,802,900 บาท  
              โดยแบ่งเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 33,122,400 บาท งบประมาณเงินรายได้  จ านวน  15,924,200 บาท และงบเงินสะสม 6,756,300 บาท 

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน  47,835,100  บาท  
  โดยมีหมวดรายจ่ายดังนี้  1.1) งบเงินเดือน จ านวน     2,413,800  บาท       1.2) งบอุดหนุน(วัสดุการศึกษา)      5,982,200 บาท  
                                1.3) งบครุภัณฑ์การศึกษา  24,626,400 บาท และ  1.4) งบอุดหนุนทุนโครงการ จ านวน  100,000   บาท 
-  ได้มีการจัดสรร งบอุดหนุน(วัสดุการศึกษา) 5,982,200 บาท ซึ่งเป็นงบค่าวัสดุการศึกษา ดังนี้ 

จัดสรรส่วนกลาง/หลักสูตร จ านวน 
งบบริหารจัดการภาพรวม 2,392,880 
งบห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์ 1,331,000 
งบหลักสูตร ดังนี ้  
    -  ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 980,698 
    -  วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 558,217 
    -  วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม 442,841 
    -  วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 276,564 

2. งบประมาณเงินรายได้  จ านวน 15,924,200 บาท และเงินสะสม 6,756,300 บาท โดยมีการจัดสรรรายจ่ายดังนี้ 
       2.2 การจัดสรรงบประมาณลงตามหลักสูตรและส่วนกลาง ดังนี้ 

จัดสรรส่วนกลาง/หลักสูตร จ านวน และ(เงินสะสม) 
งบบริหารจัดการสว่นกลาง 12,204,482 และ (6,756,300) 
งบหลักสูตร ดังนี ้ 3,719,918 
    -  ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 437,728 
    -  วท.บ.โภชนาการฯ 395,145 
    -  วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม 278,081 
    -  วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 62,770 
    -  ส.บ.เทียบเข้า 1,210,446 
    -  ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 937,728 
    -  ส.ด.สาธารณสุขศาสตรดษุฏีบัณฑิต 398,020 
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 2.2  การจัดสรรงบประมาณส าหรับงบอุดหนุนโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
1) งบส าหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 3,382,376 บาท โดยมีโครงการรายยุทธศาสตร์ จ านวน 26 โครงการ  

ส่วนกลาง/หลักสตูร จ านวน (งบแผ่นดิน) 
        - งบบริหารจัดการภาพรวม  2,444,536 
        - หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 394,328 
        - หลักสูตร วท.บ.โภชนศาสตร ์ 177,861 
        - หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 278,081 
        - หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัย 62,770 
        -  ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 24,800 
        -  ส.ด.สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล 

จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 1,197,686 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 

จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 1,004,100  บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 

จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 29,936  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปะวัฒนาธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ 

น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 26,000  บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯให้มีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 532,754  บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาสู่สากล 

จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 560,754  บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 20,000  บาท 
โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรบัปรุงสงิหาคม พ.ศ.2563)  ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรบัปรุงสงิหาคม พ.ศ.2563) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสตูรไดร้ับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก  

 1.1.1) จ านวนหลักสูตรที่มีการ 
ด าเนินการขอรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR) 
1.1.2)  ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานหลักสูตรที่มีความโดดเด่น 

1 
 
 
 
 
1  

1/1) โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5,250* 18-19พ.ค. 63 งานประกันคุณภาพ 
1/2) โครงการพัฒนาหลักสูตรและนิสิตเพื่อเข้าสู่
มาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข  

150,000   

- กิจกรรม การอบรมด้านวิชาชพีอนามัยสิ่งแวดล้อม 50,000 23-24 
พฤศจิกายน 
2562  

 

- กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและบูรณาการการเรียนรู้
ของนิสิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของนิสิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

100,000   6 มี.ค. 2563 หลักสูตร ส.บ. 

   1/3) โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ส าหรับนิสิต... 

150,394   

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 82,824 4-6 ก.พ.2563 วท.บ.อนามัยฯ 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

42,770 14 พ.ย.2562  
21-22 ธ.ค.62 

วท.บ.อาชีวอนามัยฯ 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 24,800 14-15มี.ค.63 หลักสูตร ส.ม. 
1/4) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในการเรียน
การสอนให้กับนิสิต 

479,126   

- กิจกรรมการพัฒนาประสบการณ์วิชาชพีในการเรียนการ
สอนให้กับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปทีี่ 4 

251,384 23 ธ.ค.2562 - 
31 มี.ค. 2563 

หลักสูตร ส.บ. 

- กิจกรรมการฝึกประสบการณว์ิชาชีพส าหรับนิสิต ชั้นปีที่ 
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์ 
การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัยและหลักสูตร
โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 

122,861 ต.ค.2562 – 
ก.ค.2563 

 

หลักสูตร วท.บ. 
โภชนศาสตร์ฯ 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

   - การฝึกประสบการณ์และนิเทศหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาอนามัยสิง่แวดล้อม 

104,881 ก.พ. - เม.ย.
2563 

หลักสูตร วท.บ.อนา
มัยสิ่งแวดล้อม 

1.1.3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการ
ปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ* 

ร้อยละ 
100 

1/5) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ
ด้านการสอนกับสถาบันภายนอก 

55,000   

1.1.4) ระดับความส าเร็จของรายวิชา หรือ
หลักสูตรที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วย
กิต (Credit Bank)** 

 

5 - กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทักษะการ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงด้านโภชนาการ โภชนบ าบัดและ
การก าหนดอาหาร (โรงเรียนตน้แบบนักก าหนดอาหาร
วิชาชีพ) 

39,900 ธ.ค.2562 – 
ม.ค.2563 

 

หลักสูตร วท.บ. 
โภชนศาสตร์ฯ 

- กิจกรรมการพัฒนากระบวนการและศักยภาพนิสิต 
อาจารย์ และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสมรรถนะดา้น
โภชนาการ การก าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย 

15,100 ธ.ค.2562 หลักสูตร วท.บ. 
โภชนศาสตร์ฯ 

1.1.5) จ าวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์  (E-Learning)* 

1 1/6 โครงการพัฒนาระบบ ประชาสัมพันธ์และคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหลักสูตร
ในที่ตั้งและนอกทีต่ั้ง 

13,980 ต.ค.-พ.ย.62 ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสติคณะฯและมหาวิทยาลัย    
 1.2.4) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป ี
 
1.2.3) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป. ตรี โท เอก) 
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 

ร้อยละ 
82 
 
 

ไม่น้อย
กว่า 4.50 

1/7) อุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริม โครงการ/กิจกรรม 
ของนิสิตคณะฯ 

278,560   

- กิจกรรมของนิสิตคณะฯ ตามแผนงานของสโมสรนิสิต 38,560 ต.ค.62-ก.ค.63 งานพฒันานสิิต 
- กิจกรรมการเข้าร่วมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังที่ 38  50,000 มกราคม 2563 งานพฒันานสิิต 
- กิจกรรมการ/กิจกรรม 1 ชมรม 1 กิจกรรม/โครงการ 20,000 ต.ค.62-ก.ค.63 งานพฒันานสิิต 
- กิจกรรมการพิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร
และและแสดงความยนิดีกับผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ประจ าปี
การศึกษา 2561 - 2562 

150,000 30 พ.ย.-2 ธ.ค.
2562 

งานพฒันานสิิต 

- กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 
 

20,000 ก.ค.-ส.ค.63 งานพฒันานสิิต 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2.1) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่
เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนน
ผลการทดสอบ 
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English 
Exit – Exam) 

ร้อยละ 
30 

1/8) โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้
ความสามารุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT Exit - 
Exam) 

20,000 ม.ค.-ก.พ.2563 - งานพฒันานสิิต 
- งานสารสนเทศ 

1.2.2) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ทีเ่ข้ารับ
การทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT 
หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา มี
คะแนนผลการทดสอบไมน่้อยกว่า 50 
คะแนน (IT Exit-Exam) 

ร้อยละ 
90 

1/9) โครงการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสติคณะสาธารณสุขศาสตร์  

20,000   

- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ก่อนส าเร็จการศึกษา (MSU English Exit - Exam)  

20,000 ม.ค.-ก.พ.-63 - งานพฒันานสิิต 
- งานวิเทศสัมพันธ ์

- หลักสูตร 

1.2.5) จ านวนรางวลัที่นสิิตและ/หรือ
ศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวลัในระดบัชาติและ/
หรือนานาชาต ิ
 

3 วิชา 1/10) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

25,376   

 - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนสิิตการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (ENV GOT TALENT ) ส าหรับนิสิตอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

25,376 พ.ย.2562 
ก.พ.-มิ.ย.2563 

หลักสูตร  
วท.บ.อนามัยฯ 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  รวม 10 โครงการ 
- ใช้งบด าเนินงาน 5,250 บาท 
- ใช้งบอุดหนุนโครงการ 1,192,436 บาท 

1,197,686 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่  2. พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2563 
โครงการ/- กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
วัน/ด/ปี  

ด าเนินการ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

2.1) มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แกไ้ขปัญหาหรือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน  
 2.1.3) จ านวนโครงการวิจัย/งาน

สร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ที่ร่วมมือกับ
เอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจาก
หน่วยงานภายนอก** 

5 2/1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการน าเสนอและ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศส าหรบั
บุคลากรและนิสิต 

36,100 ธ.ค. 2562 ฝ่ายวิจัย 
 

2.1.1) จ านวนโครงการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐท์ี่สรา้งคุณค่า
ทางวชิาการหรือสร้างมูลคา่เพิ่มหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

1 
โครงการ 

2/2) โครงการสนับสนุนการจดัท าและน าเสนอ
ผลงานวิจัยส าหรับนิสิต 

  ฝ่ายวิจัย 
(ผู้ติดตาม) 

2.1.2) จ านวนโครงการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชงิบูรณากา
รสหวิชา* 

5 
โครงการ 

- กิจกรรมการศึกษากรณีพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์ ฯ (งบวสัดุการศึกษา) 

148,000 ตุลาคม 62- 
ก.ค. 63 

หลักสูตร วท.บ. 
โภชนศาสตร์ฯ 

 2.1.4) ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย- กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ   (ระดบั 5 = 45) 

ร้อยละ45 2/3) โครงการสนับสนุนงบส าหรับจัดท า น าเสนอ 
ตีพิมพ์งานวิจัยและผลงานวิชาการส าหรับบุคลากร 

     
820,000 

  
ต.ค.62-ส.ค.

63 

  
ฝ่ายวิจัย 

   2.2) มีรายรับจากผลงานวิจยั นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือ สิ่งประดิษฐ ์
  2.2.1) สัดส่วนจ านวนเงนิทุนสนบัสนนุการ

วิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า**  

30,000 

2.2.2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการ
วิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานตา่งประเทศ** 

2 
โครงการ 

2.2.3) ร้อยละของรายรับท่ีเกดิจากนวัตกรรม
ที่สร้างมลูค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนหรือสังคม 

90,000 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 2  รวม 3 โครงการ 1,004,100 บาท   
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ยุทธศาสตร์ ที่  3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2563 
โครงการ/ - กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
วัน/ด/ปี  

ด าเนินการ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

3.1) มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม      
  
  

3.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชน
ต้นแบบ* 

ระดับ 5 3/1 โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน 15,000 25มี.ค.2563 วท.บ.อนามัยฯ 

3.1.2) สัดส่วนจ านวนเงนิที่ได้รบัจากการบริการ
วิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจ า**  (จ านวน
เงิน / จ านวนอาจารย์ประจ า)  

8,000 
 

 

3/2) โครงการพัฒนาระบบและพัฒนาศักยภาพ
การบริการวิชาการ 

14,936  ศูนย์บริการวิชาการ 
 

   - กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์และสร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการ 

4,936 ธ.ค.62- มิ.ย. 
63 

 

3.1.3) จ านวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้น
ที่เพิ่มขึ้น 

4,000 -กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดบัเทคนิค 

10,296 พ.ค.-ก.ค.63  

  ยุทธศาสตร์ ที่ 3   รวม 2 โครงการ 29,936 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                        แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรบัปรงุสิงหาคม พ.ศ.2563) 

14 

 

ยุทธศาสตร์ที่   4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2563 
โครงการ/ - กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ว ด ปี ที่

ด าเนินการ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

  4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบน
ฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 

     

  4.1.1) ร้อยละคณะท่ีมีการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม* (โครงการที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์
สามารถนับได้ และทุกคณะที่ท ารว่มกันสามารถนับได้) 

1     

  4.2  มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได ้

    

 4.2.1) จ านวนผลงาน/โครงการทางดา้นท านุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* 

1  4/1) โครงการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบ 17 ปี 
(งบด าเนินการ อีก 17,060 บาท)  

10,000 
 

 

17 ก.ค.
2563 

งานกิจการพิเศษ 

4/2) โครงการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัน
ส าคัญของไทย 

6,000   

- กิจกรรมท าบุญเนื่องในพุธศักราชใหม่ 2563 - 9 ม.ค.2563 งานกิจการพิเศษ 
- กิจกรรมประเพณีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี 3000 1-2 พ.ย.

2562 
งานกิจการพิเศษ 

- กิจกรรมเทศน์มหาชาต ิ 3000 มี.ค.2563 งานกิจการพิเศษ 
4/3) โครงการวันมหิดล 10,000 24 ก.ย.

2563 
งานกิจการพิเศษ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 4    รวม 3 โครงการ 26,000 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯให้มีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2563 
โครงการ/ - กิจกรรม  งบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

5.1 มีระบบบริหารจดัการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ระดับ 5 5/1) โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน การ

ถ่ายทอดแผนและตัวชี้วัด และแผนการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ 
- ระยะที่ 1 การทบทวนแผนกยทุธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการและค ารบัรองการปฏิบัติ
ราชการ 2561 และ 
- ระยะที่ 2 ถ่ายทอดนโยบาย แผนและตัวชี้วัด 
 
- ตรวจ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

60,000 
 
 
25,000 

 
 
 

25,000 
 

10,000 

 
 
 

28 ม.ค.2563 
 
 
 

19-21 ก.พ.
2563 

พ.ย.2562 

 
 
 

งานนโยบายและ
แผน 

 
 

งานนโยบายและ
แผน 

งานประกัน
คุณภาพ 

 

5.1.3) ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตาม
แผนการรับนสิิต (ระดบัปริญญาตรี) (ตัวชี้วัดตาม
นโยบาย) 
5.1.3.1) ระดับปริญญาตร ี
5.1.3.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 50 

5.1.4) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตาม
เกณฑ์การศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx)*  

5 

 5.1.5) การบริหารคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

5 

5.3) มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
 5.3.1) ระดับความส าเร็จในการจดัท าแผนเพิ่มรายได้

ลดรายจ่าย 
ระดับ 5     

5.3.2) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ร้อยละ 100 

5.3.3) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
(งบแผ่นดิน) 
 
 
 

ร้อยละ 100 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการ/ - กิจกรรม  งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

5.4) มีระบบพัฒนาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ    
 5.4.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ   
ร้อยละ 44 5/2) โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร  
409,810  ฝ่ายบุคคล 

- กิจกรรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจ าปี 2563 

289,910 19-21 ก.พ.
2563 

- ฝ่ายแผนฯ 
- ฝ่ายบุคคล 

- กิจกรรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในต าแหน่งทาสูงขึน้ การพัฒนาสมรรถนะ สาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

49,990 ม.ค.-ส.ค.
2563 

- ฝ่ายบุคคล 

-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานสัมพนัธ์พี่
น้องชาวสาสุขและท าบุญเนื่องในพุทธศักราชใหม่ 
2563 

70,000 10 ม.ค.2563 - ฝ่ายบุคคล 

5/3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
อาจารย์พี่เลี้ยง 

   

 - กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์พี่เลี้ยง
และผู้บริหารสถานทีฝ่ึกปฏิบตัิงานดา้น
สาธารณสุข 

42,944 ธ.ค. 2562 หลักสูตร ส.บ. 

 - กิจกรรมการพัฒนาทักษะผู้สอนเพื่อจัดการ
เรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

20,000 4-6 ก.ค.
2563 

5 ส.ค.2563 

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

     
  ยุทธศาสตร์ ที่ 5   รวม  3  โครงการ  532,754 บาท  
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาสู่สากล 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2563 
โครงการ/ - กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

  6.1) ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล      
 6.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัยในระดบัสากล 

ระดับ 5 6/1) โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (GMS) 

384,430 16-20
ต.ค.-62 

ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ 

6/2) โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ (APACPH) 

13,330 19-21 
พ.ย.2562 

ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ 

   6/3) โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
กับองค์กรภายนอกและกลุ่มประชาคมอาเซียน  

162,700 4-9 พ.ย.
2562 

ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 6    รวม 3 โครงการ  
- ใช้งบรายจ่ายอื่น(งบไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว) = 547,430 บาท 
- งบอุดหนุนโครงการ = 13,330 บาท 

560,460 
 

บาท  
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ยุทธศาสตร์  7. พัฒนาคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการ/ - กิจกรรม งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

7.1 มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
  
  

  
 

7.1.1) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ไฟฟ้า/ขยะ/นา้ 

 

ระดับ 5 7.1)  โครงการ Big Cleaning Day และ
รณรงค์ประหยัดไฟ น้ าและจัดการขยะ 

- 8 มิ.ย.
2563 

คณะกรรมการฯ 

7/2) โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 20,000 มี.ค.2563 หลักสูตร  
วท.บ.อาชีวอนามัย 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 

 
รวม  2  โครงการ 20,000 บาท 

 
  8 ) การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์/ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก    

  8.1 ) การบริหารจัดการให้เปน็ไปตามวิสัยทัศน์  /ความโดดเด่นของหน่วยงาน /งานเชิงรุก    

 8.1.1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์คณบดี  
 

100     

 8.1.2) จ านวนโครงการได้รับเงนิสนบัสนุนจากงบ
นโยบายอธิการบดี งบแผน่ดนิ งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก   
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 ที่ปรึกษา            

  1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา     กลางคาร  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์     

  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชุมพร   เลาห์ประเสริฐ  รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝ่ายบริหารและนวัตกรรม  

  3) อาจารย์ ดร.อ.ดร.ภิญญาพัชญ์   ดุงโคกกรวด รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยกีารเรียนรู้ 

  4) อาจารย์ ดร.จตุพร   เหลืองอุบล ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์ฝ่ายสาธารณปูโภคและกจิการพิเศษ 

  5) ผศ.ดร.สุณีรัตน์   ยั่งยืน ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝา่ยประกนัคุณภาพการศึกษา 

  6) อ.ดร.พัดชา   หิรัญวัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ ์

  7) นายประสาทพร  ศรีกงพลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  8) นายรัตนสิทธิ ์  ทิพย์วงศ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  

  9) นายอดิศร   เหล่าสะพาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  

  10) นายณรงค ์   เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  

  11) นายแพทยช์ูชัย  ศรช าน ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 วิเคราะห์ข้อมูล / จัดท ารูปเล่ม           
  1) นายช านาญ มีนิยม หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ  
  2) นายอนนัต ์  แพงจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   
 คณะกรรมการจัดท า           

รศ.ดร.สุมัทนา  กลางคาร   รศ.อุดมศักดิ์  มหาวีรวัฒน ์    
รศ.ดร.วรพจน์  พรหมสัตยพรต  รศ.ดร.สงครามชัย  ลีทองด ี
รศ.ภก.ดร.บัววรุณ  ศรีชัยกุล  รศ.ดร.จินดาวัลย์  วิบลูย์อุทัย 
ผศ.ดร.ประชุมพร  เลาห์ประเสริฐ  ผศ.ดร.สันติสิทธิ์  เขียวเขิน 
ผศ.ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ   ผศ.ดร.สุณีรัตน์  ยั่งยืน 

แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม พ.ศ.2563) 
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ผศ.ดร.วิศิษฎ์  ทองค า   ผศ.ดร.ธิดารัตน์  สมด ี
ผศ.ดร.วิรัติ  ปานศิลา   ผศ.ดร.นิรุวรรณ  เทรินโบล ์   
ผศ.ขวัญใจ  ศุกรนันทน ์   ผศ.ดร.จารุวรรณ  วิโรจน ์
อ.ดร.ชัยวุฒิ  บัวเนี่ยว   ผศ.ดร.ณัชลิดา  ยุคะลัง 
อ.ว่าที่พันตรี ดร.วีรพงษ์  หาญรนิทร์  อ.ดร.อดิศร  วงศ์คงเดช 
อ.ดร.เทอดศักดิ์  พรหมอารักษ์  อ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล   
อ.ดร.ภิญญาพัชญ์  ดุงโคกกรวด  อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย 
อ.ดร.เขมิกา  สมบัติโยธา   อ.ดร.นิจฉรา ทูลธรรม 
อ.ดร.เฉลิมพร นามโยธา   อ.ดร.สุรศักดิ์  เทียบฤทธิ์  
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.วิภา ชุปวา    อ.พัชริดา  แสงแดง 
อ.สวรรค์ นิติสุทธ ิ    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 สงค์หมื่นไวย์   นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง    
นางสาวสมหญิง  เรืองสิทธิ ์   นางสาวจิราพร  จิตไทย 
นางสาวเจนจิรา แพงจนัทร ์   นางสาวปิยพร  ศรีกงพาน 
นางสาวศศิธร  เทียมมาลา   นายเชวงศักดิ์  มูลจันทร์ 
นางสาววไิลลักษณ์ บุญหลักค า  นายยุทธนา  ทับสมบัต ิ
นายนิถินาถ สาวิสทิธิ์ 
 
ปีที่พิมพ ์สิงหาคม 2563 


