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แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2565 – 2569 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วย การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องชัดเจนของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะสาธารสุขศาสตร์ จากผลการด าเนินงานตา มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้เสนอแนะเพื่อจะได้เป็นแนวทาง กรอบ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2553 ข้อ 13 (1) ให้คณะมีอ านาจและหน้าที่ วางนโยบายและแผนงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและสภามหาวิทยาลัย  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชดัเจนและผลกัดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ  ของคณะฯ ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคณะฯและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ ที่ก าหนด  เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ และสามารถตอบสนองเป้าหมาย กระทั่งแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
 

       
       

                รองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา  กลางคาร 
                       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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เรื่อง  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัตถุประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 4 
Strategic Map คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 
งบประมาณในการพัฒนาและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 
แผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     สว่นที่ 1 แผนปฏิบัติราชการ รายยุทธศาสตร์ 

11 

- สรุปจ านวนโครงการ – กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 
- ยุทธศาสตร์ที่  1 ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขตรงกับความต้องการของสังคมโลก 12 
- ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 17 
- ยุทธศาสตร์ที่  3 ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 19 
-     ยุทธศาสตร์ที่  4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 21 
- ยุทธศาสตร์ที่  5 บริหารองค์กรเพ่ือสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  22 

            ส่วนที่ 2-4  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี 23 
     คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 
     มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 
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แผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
ปรัชญา 

“ปัญญาเพ่ือสุขภาวะชุมชน Wisdom for healthy community” 
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในระดับอาเซยีน” 

 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : “คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการจัดอันดับสถาบันการจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขในระดับอาเซียน” 
 

   ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
“คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ และรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน โดยได้รับการจัดอันดับสถาบันการจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขใน
ระดับอาเซียน และสร้างบัณฑิตสาธารณสุขให้ติด 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่มีการสอนสาธารณสุขในประเทศ” 

 

   ค่านิยม 
           PHMSU 
       P  =    Public Mind    จิตสาธารณะ 
       H  =    Health    สุขภาพดี 
       M  =    Multidisciplinary  ความหลากหลายด้านวิชาการและสาขาวิชาชีพ 
       S   =    Smart    มีความเชี่ยวชาญการวิจัย นวัตกรรม การเรียนการสอนและการบริการ 
             วิชาการด้านสุขภาพให้มีความเป็นเลิศสามารถแข่งขันในระดับอาเซียนได้ 
       U  =    Unity    มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว 
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       สมรรถนะหลัก 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดสมรรถนะหลัก คือ  เป็นนักสาธารณสุขที่มีสุขภาพดี มีความสุข ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 

     ทั้งนี้จากสมรรถนะหลัก หมายความว่าคณะมีคณาจารย์ เป็นแบบอย่างนักสาธารณสุขที่มีความสุข สุขภาพดี ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ที่มีควา มรู้ 
ความเชี่ยวชาญในด้านสาธารณสุขศาสตร์ ต่างๆ เช่น บริหารงานสาธารณสุข การจัดการระบบสุขภาพ วิทยาการระบาด สถิติ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โภชนาการ และเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งการมีบุคลากรที่มีความรอบรู้ด้านสาธารณสุขนั้น จะท าให้การบริหารจัดการของคณะบรรลุตามพันธ
กิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้โดยการบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆทางด้าน
สาธารณสุขมาใช้ในการวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงการด าเนินงานของคณะเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป ที่ส าคัญสามารถผลิต
บัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นนักสาธารณสุขที่มีความสุข สุขภาพดี ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
 

 พันธกิจ   1) การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข และมีคุณลักษณะพึงประสงค์   
   2) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ   
   3) ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน   
   4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
 

      เอกลักษณ ์  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดเอกลักษณ์ คือ  Health for All = การเป็นที่พึงทางสุขภาวะของชุมชนและสังคม 

 
      อัตลักษณ์   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดอัตลักษณ์ คือ  PH for Healthy Community = นักสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะของชุมชนและสังคม 
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ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขตรงกับความต้องการของสังคมโลก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพ่ือสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

          การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ 2565-2569  นั้น ได้มีการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความเป็นเลิศ (Smart curriculums & Research Excellence) จะประกอบด้วย 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพันธกิจ (Smart Academy Services & Healthy Cultural Community ) จะประกอบด้วย 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart PH)    

 - ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพื่อสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ “GREEN” & “CLEAN” 
 “GREEN” G = Green & Good Governance การพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์กรและสนับสนุนส่งเสริมมาตรการ 

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
R = Rooms     การจัดการห้องระบบห้องภายในอาคารให้ถูกสุขลักษณะ 
E = Environment   (ส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
E = Energy                                   (ส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ เพื่อประหยัดพลังงาน และพลังงานสะอาด) 
N = Next Normal            (ริเริ่มกิจกรรมใหม่และก้าวหน้า) 

 “CLEAN” C = community    (ชุมชน) 
L = Leadership    (ความเป็นผู้น าและต้นแบบ) 
E = Efficiency    (ประสิทธิภาพ) 
A = Activities    (กิจกรรมการท างานร่วมกัน) 
N = Network    (เครือข่ายสังคมและเครือข่ายสารสนเทศ) 
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PH 
Strategic 

Smart curriculums 
& Research 
Excellence 

Smart Academy 
Services & Healthy 

Cultural 
Community  

Smart PH 

“GREEN” & “CLEAN” 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ผลิตบัณฑิต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5  
บริหารองค์กรเพ่ือ
สนับสนุนความเป็น
มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุง 
                      ศิลปวฒันธรรม 

 

- เป้าประสงค์ 
- กลยุทธ์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 
- โครงการ 
- ผู้รับผิดชอบ 
 

- เป้าประสงค์ 
- กลยุทธ์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 
- โครงการ 
- ผู้รับผิดชอบ 
 

- เป้าประสงค์ 
- กลยุทธ์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 
- โครงการ 
- ผู้รับผิดชอบ 
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“เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในระดับอาเซียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Strategic map คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่คณะฯ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะฯ 

ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการให้บริการของคณะฯ 

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 านุฯ 

บัณฑิตได้งานท า/เปน็
ผู้ประกอบการ 

ผลการตีพิมพ์เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 
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 งบประมาณส าหรับบริหารจัดการด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     งบประมาณทั้งสิ้น(งบประมาณเงินรายได้และเงินแผ่นดิน) จ านวน 35,185,440 บาท  
              โดยแบ่งเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 7,369,340   บาท งบประมาณเงินรายได้  จ านวน  27,816,100  บาท  

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน  7,369,340 บาท  โดยมีหมวดรายจ่ายดังนี้   
    1.1 งบเงินเดือน จ านวน   2,591,160  บาท 1.2) งบอุดหนุน(วัสดุการศึกษา)  4,778,180 บาท  
-  ได้มีการจัดสรร งบอุดหนุน(วัสดุการศึกษา) 4,778,180 บาท ซึ่งเป็นงบค่าวัสดุการศึกษา ให้กับส่วนงาน หลักสูตรภายในคณะฯ ดังนี้ 

จัดสรรส่วนกลาง/หลกัสูตร จ านวน (บาท) 
งบบริหารจัดการภาพรวม 2,389,091 
งบห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์ 1,000,000 
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 531,734 
วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 288,383 
วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม 277,991 
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 290,981 

 

2. งบประมาณเงินรายได้  จ านวน 27,816,100 บาท  โดยมีการจัดสรรรายจ่ายดังนี้ 
        จัดสรรส่วนกลาง/หลักสตูร จ านวน (บาท) 

งบบริหารจดัการส่วนกลาง 24,449,200 
งบหลักสตูร ดังนี ้   3,366,900 
    -  ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 590,200 
    -  วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 433,000 
    -  วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 461,000 
    -  วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 530,000 
    -  ส.บ.เทียบเข้า 105,700 
    -  ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 420,000 
    -  ส.ด.สาธารณสุขศาสตรดุษฏบีัณฑิต 620,000 
    - วท.ม.เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย 87,000 
    - ปร.ด.เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย 120,000 
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งบประมาณส าหรับงบอุดหนุนโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 5,024,494 บาท โดยมีโครงการรายยุทธศาสตร์ จ านวน 50  โครงการ  

ส่วนกลาง/หลักสตูร จ านวน(บาท) 
        - งบบริหารจดัการภาพรวม/ส่วนกลาง  3,236,494 
        - ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  502,000 
        - ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  70,000 
        - วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ  365,000 
        - วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม  391,000 
        - วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  350,000 
        - ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  20,000 
        - ส.ด.สาธารณสุขศาสตรดษุฏีบัณฑติ  20,000 
        - วท.ม.เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย                                                                        35,000 
        - ปร.ด.เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย                                                                        35,000 
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แผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปจ านวนโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวม 50 โครงการ งบประมาณ 5,024,494 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
จ านวน ..23.... โครงการ จ านวนเงิน 2,364,500 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
จ านวน ...6... โครงการ จ านวนเงิน 1,460,000 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
จ านวน ..11... โครงการ จ านวนเงิน 503,594 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
จ านวน ...3.. โครงการ จ านวนเงิน 150,000 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพ่ือสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
จ านวน ...7.. โครงการ จ านวนเงิน 546,400 บาท 

โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2565 
โครงการ/ - กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
วัน/ด/ปี  

ด าเนินการ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 พฒันาหลักสตูรด้านใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน ตรงกบัความต้องการของตลาด และการเป็นผูป้ระกอบการ  รวมทั้งรองรบัการเรียนรู้ส าหรบัประชาชนทุกช่วงวยั 
 1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ผลติร่วมกับ

ผู้ประกอบการ (มมส) 
1 หลักสูตร  1/1 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
50,000 ก.พ.-ก.ค.

2565 
งานประกัน
คุณภาพ 

1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนเปน็ผู้ประกอบการ (มมส) 

ร้อยละ 55  1/2 โครงการเตรียมพร้อมและการปรับปรุงหลกัสูตร 20,000 ม.ค.-มี.ค.
2565 

-งานวิชาการ 
-หลักสูตร ส.ด. 

1.1.3 ร้อยละหลักสูตรที่มีการบรูณาการ 
การควบรวม การปิดหลักสูตร (มมส) 

ร้อยละ 1  1/3 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20,000 เม.ย.-พ.ค.
2565 

งานประกัน
คุณภาพ 

1.1.4 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ที่สร้างรายได้หลังหักค่าใช้จา่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 (มมส) 

2 หลักสูตร 1/4 โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรใหไ้ด้คุณภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

12,500 พ.ค.-ก.ค.
2565 

งานประกัน
คุณภาพ 

1.1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา (มมส) 

ร้อยละ 50  1/5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

30,000 ก.ค.-ส.ค.
2565 

งานประกัน
คุณภาพ 

 1.1.7 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ (มมส) 

ร้อยละ 50 1/6 โครงการประชาสัมพันธ์มุง่เน้นหลักสูตรเพ่ือชุมชน
อย่างยั่งยืน 

20,000   

- หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยสีุขภาพฯ 10,000 ก.ค.2565 หลักสูตร วท.ม.
เทคโนโลยฯี 

- หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยสีุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

10,000 ก.ค2565 หลักสูตร ปร.ด.
เทคโนโลยฯี 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2565 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

   1/7 โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

100,000   

-หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 20,000 มิ.ย.2565 งานบัณฑิตศึกษา 
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัฑติ 20,000 พ.ค.2565 หลักสูตร ส.บ. 
-หลักสูตร วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 20,000 พ.ค.2565 หลักสูตร วท.บ.

โภชนศาสตร ์
- หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม 20,000 พ.ค-ก.ค..

2565 
หลักสูตร วท.บ.อ

นามัยฯ 
- หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยฯ 20,000 พ.ค-ก.ค..

2565 
หลักสูตร วท.บ.อา

ชีวอนามัยฯ 
   เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑติที่มคีวามรูค้วามสามารถและทักษะรองรบัความตอ้งการของสถานประกอบการ สงัคมและประเทศ   
 1.2.1 จ านวนของบัณฑิตที่เป็น

ผู้ประกอบการ (มมส) 
ร้อยละ 10 1/8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต 70,000 ม.ค.-ส.ค.

2565 
งานพัฒนานิสิต 

1.2.2 ร้อยละนิสติที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน
ผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึก
ประสบการณ์ การเก็บข้อมลูวิจัยใน
ต่างประเทศ (มมส) 

ร้อยละ 1 
 

1/9 โครงการออกสู่โลกกว้างและปัจฉิมนิเทศนิสิตที่จะ
ส าเร็จการศึกษา 

100,000 มี.ค.-เม.ย.
2565 

งานพัฒนานิสิต 

1.2.3 ร้อยละผลงานวิจัยนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษาไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 85 1/10 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 100,000 พ.ย.2564-
ส.ค.2565 

งานพัฒนานิสิต 

1.2.4 จ านวนรางวัลที่นิสิตหรือศิษย์เก่า
ได้รับระดับนานาชาต ิ(มมส) 

3 รางวัล 1/11 โครงการพิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญา
บัตรและราตรีบัณฑิตและแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

70,000 เม.ย.2565 งานพัฒนานิสิต 

1/12 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ/
ภาษาต่างประเทศส าหรับนิสิตเพื่อให้มีความพร้อม
ส าหรับการเรียนการสอน การน าเสนอผลงานวิชาการ 
วิจัยและการประกอบอาชีพ 

50,000 มี.ค.-เม.ย.
2565 

งานพัฒนานิสิต 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2565 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

   1/13 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ของนิสิตและศิษย์เก่า 220,000   
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์ 60,000 ม.ค.-มี.ค.

2565 
หลักสูตร ส.บ. 

- หลักสูตร วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 40,000 ก.พ.-มี.ค.
2565 

หลักสูตร วท.บ.
โภชนศาสตร ์

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(เทียบเข้า) 60,000 ม.ค.-มี.ค.
2565 

หลักสูตร ส.บ. 

- หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม 40,000 พ.ค.2565 หลักสูตร วท.บ.อ
นามัยฯ 

- หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยฯ 20,000 พ.ค.2565 หลักสูตร วท.บ.อา
ชีวอนามัย 

1/14 โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์พบผู้ใช้
บัณฑิตและศิษย์เก่าสญัจร 

20,000 ม.ค.-มี.ค.
2565 

หลักสูตร ส.บ. 

1/15 โครงการสร้างจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

265,000   

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์ 80,000 มี.ค.2565 หลักสูตร ส.บ. 
- หลักสูตร วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 60,000 มิ.ย.-ก.ค.

2565 
หลักสูตร วท.บ.
โภชนศาสตร ์

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(เทียบเข้า) 25,000 มี.ค.2565 หลักสูตร ส.บ. 
- หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม 50,000 ก.พ.-ก.ค.

2565 
หลักสูตร วท.บ.อ

นามัยฯ 

- หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยฯ 50,000 ก.พ.-ก.ค.
2565 

 

หลักสูตร วท.บ.อา
ชีวอนามัยฯ 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2565 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

   1/16 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพสาธารณสุขให้
มีความรู้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

120,000   

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 30,000 ก.ค.2565 หลักสูตร ส.บ. 
- กิจกรรมหลักสูตร วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 30,000 มิ.ย.2565 หลักสูตร วท.บ.

โภชนศาสตร ์
- กิจกรรมหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 30,000 พ.ย.2564-

ก.ค.2565 
หลักสูตร วท.บ.อ

นามัยฯ 
- กิจกรรมหลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยฯ 30,000 มี.ค.2565 หลักสูตร วท.บ.อา

ชีวอนามัยฯ 
 

 
1/17 โครงการศึกษาดูงานและเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้นอกห้องเรียนส าหรับนิสิต 

435,000   

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 140,000 พ.ค.2565 หลักสูตร ส.บ. 

- กิจกรรมหลักสูตร วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 90,000 ก.พ.2565 หลักสูตร วท.บ.
โภชนศาสตร ์

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต(เทียบเข้า) 25,000 พ.ค.2565 หลักสูตร ส.บ. 
- กิจกรรมหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 90,000 ก.พ.-มี.ค.

2565 
หลักสูตร วท.บ.อ

นามัยฯ 
- กิจกรรมหลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยฯ 90,000 มี.ค..-พ.ค.

2565 
หลักสูตร วท.บ.อา

ชีวอนามัยฯ 
1/18 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึก
ประสบการณ์ชีพและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 

100,000 มี.ค.-เม.ย.
2565 

งานพัฒนานิสิต 



คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                                               แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

16 

 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

   1/19 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการเรียนการ
สอนให้กับนิสิต 

400,000   

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 112,000 พ.ค.-ส.ค.
2565 

หลักสูตร ส.บ. 

- หลักสูตร วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 95,000 พ.ย.2564-
พ.ค.2565 

หลักสูตร วท.บ.
โภชนศาสตร์ฯ 

- หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม 101,000 มี.ค.-เม.ย.
2565 

หลักสูตร วท.บ. 
อนามัยฯ 

- หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 92,000 ม.ค.-มี.ค.
2565 

หลักสูตร วท.บ. 
อาชีวอนามัยฯ 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 พฒันาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวติ และทักษะเพือ่อนาคต   
 1.3.1 ร้อยละของรายหรือสื่อการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ หรือ Active Learning 
(มมส) 

ร้อยละ 95 1/20 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บุคลากร และนิสิตด้านการเรียนการสอน ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

20,000 ก.ค.2565 งานวชิาการ 

1/21 โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียนและออนไลน์ 

12,000 มิ.ย.2565 งานสารสนเทศ 

1/22 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนิสิตเพื่อให้มีความพร้อมส าหรับการเรียนการ
สอน การน าเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและการประกอบ
อาชีพ 

30,000 มี.ค.-เม.ย.
2565 

งานพัฒนานิสิต 

1/23 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตแบบ
องค์รวมด้านบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า ทักษะการคิด ศิลปะ
การสื่อสาร พฤติกรรมกล้าแสดงออก คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับการเรียนรู้และการน าไปใช้ตลอดชีวิต 

100,000 มี.ค.-เม.ย.
2565 

งานพัฒนานิสิต 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  รวม 23 โครงการ 
 

2,364,500 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่  2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2565 
โครงการ/- กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
วัน/ด/ปี  

ด าเนินการ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

2.1) สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย  
 2.1.1) จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ใน 

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI)  
(มมส) 

23 เรื่อง 2/1 โครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และการเขียนข้อเสนอการ
ขอรับทุนอุดหนุนวจิัยจากภายนอก ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร 

100,000 ก.ค.2565 
 

-งานวิจัย 

1) โครงการสนบัสนนุการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ในระดับชาติและนานาชาติ 

60,000 ม.ค.-มี.ค.
2565 

 

2) โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวตักรรมสุขภาพกับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการน าไปใช้ประโยชน์ 

20,000 มี.ค.-ก.ค.
2565 

 

3) อบรมเชิงปฏิบัติการดา้นเทคนิควิจัยเฉพาะทาง 20,000 มี.ค.-ก.ค.
2565 

 

2.1.2) จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 หรือ ISI  
Q1 (มมส) (มมส) 

5 เรื่อง 2/2 โครงการส่งเสริมการท าวิจัย การศึกษากรณีพิเศษและ
พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวิชาการจากวิจัย การศึกษา
กรณีพิเศษของนิสิต 

100,000 ม.ค.-ก.ค.
2565 

-งานวิจัย 
-หลักสูตร ป.ตรี 

2.1.3) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation)  
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ (มมส) 

252 ครั้ง 2/3 โครงการสนับสนนุทุนการจดัท าวิทยานิพนธ์ส าหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

250,000 ก.พ.-ส.ค.
2565 

-งานวิจัย 

2.1.4) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
(มมส) 

1 ผลงาน 2/4 โครงการสนับสนนุการจัดท า น าเสนอ ตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนนุคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

850,000 ก.พ.-ส.ค.
2565 

 

-งานวิจัย 

2.1.5) จ านวนข้อเสนอโครงการทีย่ื่นขอรับทุน 
จากแหล่งทุนภายนอก (มมส) 

15 
โครงการ 

2/5 โครงการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเขียนบทความ
วิชาการจากงานวิจัยและการเตรียมความพร้อมในการ
น าเสนอ ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

100,000 ก.พ.-ส.ค.
2565 

 

-งานวิจัย 
-งานบัณฑิตศึกษา  
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2565 

โครงการ/- กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

วัน/ด/ปี  
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

 2.1.6) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ไดร้ับ 
ทุนวิจัยภายนอก (มมส) 

ร้อยละ 10  2/6 โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท า
วิทยานิพนธ์และการเรียนการสอนของนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

60,000   

2.1.7) จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
การท าวิจัยจากภายนอก (มมส) 

2 ล้านบาท - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดษุฏีบัณฑิต 20,000 ก.พ.-ก.ค.
2565 

หลักสูตร ส.ด. 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 20,000 ต.ค.2564-
ก.ค.2565 

หลักสูตร ส.ม. 

- หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยสีุขภาพฯ 10,000 ก.ค.2565 หลักสูตร วท.ม.
เทคโนโลยฯี 

- หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยสีุขภาพฯ 10,000 ก.ค.2565 หลักสูตร ปร.ด.
เทคโนโลยฯี 

2.1) สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย  
 2.1.8) จ านวนเงินท่ีได้รับการสนับสนุนการท า 

วิจัยจากภาคอตุสาหกรรม (มมส) 
468,000 

บาท 
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3    

2.1.9) จ านวนโครงการวจิัยที่ท ากบั 
มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานหรือองค์กร 
ต่างประเทศ (มมส) 

3 โครงการ 

2.1.10) จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้บัทุนจาก 
ต่างประเทศ (มมส) 

1 โครงการ 

2.1.12) จ านวนบทความที่มีความร่วมมือวิจัย 
ระดับนานาชาติ (มมส) 

2 เรื่อง 

2.1.13) ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งท่ีได้รบัการอ้างอิง  
(H-index) (มมส) 

1 ค่าเฉลี่ย 

2.1.14) จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์
ต่อสังคม/ชุมชน (มมส) 

1 เรื่อง 

2.1.17) จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (มมส) 1 ผลงาน 

2.1.21) จ านวนอาจารย์ นักวิจัยตา่งชาติมาท า 
วิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลยั (Inbound) 

1 คน 
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 ยุทธศาสตร์ ที่ 2  รวม 6  โครงการ 1,460,000 บาท   

ยุทธศาสตร์ ที่  3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2565 
โครงการ/ - กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
วัน/ด/ปี  

ด าเนินการ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

3.2) ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้      
  
  

3.2.1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม  (มมส) 

1 เครือข่าย 3/1 โครงการอบรมบริการวิชาการเตรียมความ
พร้อมนิสิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน 

50,000 ก.ค.-ส.ค.
2565 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 

3/2 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ด้านกองทุนสุขภาพท้องถิ่น 

  ศูนย์บริการ
วิชาการ 

3/3 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพด้วย
โปรแกรม R 

  ศูนย์บริการ
วิชาการ 

¾ โครงการสร้างความร่วมมือข้อตกลงทาง
วิชาการด้านการศึกษาและสุขภาพกับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 

5,594 ม.ค.-ก.ค.
65 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

3.2.2) จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการ 
แล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึง่พาตนเอง
ได้  (มมส) 

1 ชุมชน 3/5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เร่ือง 
"ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
หลักสูตรเบื้องต้น ระยะที่ 1" 

30,000 ม.ค.-มี.ค.
2565 

งาน
ห้องปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์ 
3.2.3) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ถูก

น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
ผ่านการบริการวิชาการ  (มมส) 

1 ผลงาน 3/6 โครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบสาธิตการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

100,000 มิ.ย.-ส.ค.
2565 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 

3.2.4) จ านวนเงินทุนด้านบริการวชิาการที่ไดร้ับจาก
แหล่งทุนภายนอก (มมส) 

2,000,000 
บาท  

3/7 โครงการพัฒนาระบบและพัฒนาศักยภาพ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

100,000 มิ.ย.-ส.ค.
2565 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2565 

โครงการ/ - กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ว ด ปี ที่
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

   3/8 โครงการนิสิตจิตอาสาบูรณาการความรู้
ด้านสาธารณสุข สู่ชุมชนของนสิิตในหลักสตูร 

140,000   

- กิจกรรมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์ 40,000 ก.ค.2565 หลักสูตร ส.บ. 

- กิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านโภชนการ 30,000 พ.ค.-ก.ค.
2565 

หลักสูตร วท.บ.
โภชนศาสตร ์

- กิจกรรมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(เทียบเข้า) 10,000 ก.ค.2565 หลักสูตร ส.บ. 

- กิจกรรมหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 30,000 พ.ค.2565 หลักสูตร วท.บ.อ
นามัยฯ 

- กิจกรรมหลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยฯ 30,000 ก.ค.2565 หลักสูตร วท.บ.อา
ชีวอนามัยฯ 

3/9 โครงการรักษ์โลกรักษส์ุขภาพ 30,000 ก.ค.2565 หลักสูตร วท.บ.อ
นามัยฯ 

3/10 โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

18,000 มี.ค.2565 หลักสูตร วท.บ.อา
ชีวินามัยฯ 

3/11 โครงการบูรณาการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อ
สร้างประโยชนต์่อชุมชน 

30,000   

- หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยสีุขภาพฯ 15,000 เม.ย.2565 หลักสูตร วท.ม.
เทคโนโลยฯี 

- หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยสีุขภาพฯ 15,000 ก.ค.2565 หลักสูตร ปร.ด.
เทคโนโลยฯี 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 3   รวม 11 โครงการ 503,594 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่   4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2565 
โครงการ/ - กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ว ด ปี ที่

ด าเนินการ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

  4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ    

  4.1.1 จ านวนโครงการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ 
และพัฒนาศิลปวฒันธรรม (ตัวชี้วัดคณะฯ) 

3 
โครงการ  

4/1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีและวันส าคัญ
ของไทย 

50,000 ต.ค.2564-
ส.ค.2565 

งานกิจการพิเศษ 

 4/2 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

50,000 ก.ค.2565 งานกิจการพิเศษ 

 4/3 โครงการวันมหิดล 50,000 ก.ย.2565 งานกิจการพิเศษ 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 4    รวม 3 โครงการ 150,000 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพื่อสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2565 
โครงการ/ - กิจกรรม  งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหม้ีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการท างาน 
   5/1 โครงการการจัดท าแผน ทบทวนและ

รายงานสรุปแผนการด าเนินงานของคณะ 
40,000 เม.ย.-ส.ค.

2565 
งานนโยบาย

และแผน 
 5/2 โครงการพัฒนาระบบ ตรวจ ติดตาม การ

ประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

13,000 มี.ค.-เม.ย.
2564 

งานประกัน
คุณภาพ 

 5/3 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

13,000 ต.ค.2564 งานประกัน
คุณภาพ 

 5/4 โครงการส่งเสริมมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อส่งเสริมสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

30,000 ม.ค.-มี.ค.
2565 

งานอาคาร
สถานที่ 

5.3) การบริหารจัดการเงินเพือ่สร้างรายได้ 
5.4) พัฒนาระบบบรหิารงานบคุคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ    
 5.4.2) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 5/5 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
300,000 ต.ค.2564-

ส.ค.2565 
งานบุคคล 

5.4.4) จ านวนรองศาสตราจารย์ทีเ่พิ่มขึ้น (มมส) 1 คน 
5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 
  5.6.2) จ านวนนิสิตชาวต่างชาติ  (มมส) 14 คน 5/6 โครงการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษาต่อในคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
50,000 ม.ค.มี.ค.2565 งานพฒันานสิิต 

 
 5.6.3) จ านวนอาจารย์หรือนักวิจยัชาวต่างชาติ (มมส) 5 คน 5/7 โครงการประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า

ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
100,000 ก.ค.2565 ศูนย์บริการ

วิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 5   รวม  7  โครงการ  

 
 
 

506,400 บาท  
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เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2565 

โครงการ/ - กิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

  ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ 

 6.1.1) คะแนนผลประเมินวสิัยทัศน์คณบดีทีส่อดคล้อง
กับ การด าเนินงานตามพันธกิจ และส่งเสรมิการ
ขับเคลื่อนวิสยัทัศน์มหาวิทยาลัย(คณะฯ) 

มากกว่า 
ร้อยละ 90 

 

  ส่วนที่ 3 นวัตกรรมของหน่วยงาน   

 7.1.1) ผลคะแนนของคณะกรรมการประเมินฯ ท่ีสภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้งในปีท่ีผ่านมา (นวตักรรม) 
(คณะฯ) 

มากกว่าร้อย
ละ 90 

 

 ส่วนที่ 4  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ที่สภามหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง (ร้อยละ 20) 

 8.1.1) ผลคะแนนผลประเมินการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดีปีท่ีผ่านมา  
(คณะฯ) 

มากกว่า 
ร้อยละ 90 
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 ที่ปรึกษา            

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

รศ.ดร.สุมัทนา    กลางคาร    รศ.ดร.นิรุวรรณ    เทรินโบล ์    
รศ.ดร.วรพจน์    พรหมสัตยพรต    รศ.ดร.สงครามชัย   ลีทองด ี
รศ.ดร.จินดาวัลย์    วิบูลย์อุทัย    รศ.ดร.ธิดารัตน์    สมดี 
ผศ.ดร.ประชุมพร   เลาห์ประเสริฐ    ผศ.ดร.สันติสิทธิ์    เขียวเขิน 
ผศ.ดร.กู้เกียรติ   ทุดปอ     ผศ.ดร.สุณีรัตน์    ยั่งยืน 
ผศ.ดร.วิศิษฎ์    ทองค า     ผศ.ดร.ชัยวุฒิ    บัวเนี่ยว 
ผศ.ดร.ณัชลิดา    ยุคะลัง     ผศ.ดร.จตุพร   เหลืองอุบล 

แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ผศ.ขวัญใจ    ศุกรนันทน ์    ผศ.ดร.จารุวรรณ    วิโรจน ์
ผศ.ดร.เขมิกา    สมบัติโยธา    ผศ.สุวิมล    สงกลาง      
อ.ดร.เทอดศักดิ์    พรหมอารักษ์    อ.ดร.อดิศร    วงศ์คงเดช 
อ.ดร.ภิญญาพัชญ์   ดุงโคกกรวด    อ.ดร.พัดชา   หิรัญวัฒนกุล    
อ.ดร.กษมา    วงษ์ประชุม    อ.ดร.กัลยา   หาญพิชาญชัย 
อ.ดร.นิจฉรา   ทูลธรรม     อ.ดร.เฉลิมพร   นามโยธา    

 อ.ดร.สุรศักดิ์    เทียบฤทธิ ์    อ.ว่าที่พันตรี ดร.วีรพงษ์   หาญรินทร์ 
อ.ดร.ชุลีวัลย์    ธัญญศิรินนท ์    อ.ดร.เสาวลักษ์    เนาวสาร 
อ.ดร.นุชนภา    ประทุมไชย    อ.สวรรค์   ธิติสุทธ ิ  
อ.ดร.ธาริณี    ทิมาบุตร     อ.สุไวย์รินทร์    ศรีชัย     

 อ.พัชริดา    แสงแดง      
นายช านาญ    มีนิยม       
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   
นางสาวจิราพร    จิตไทย  นางสาวเจนจิรา  แพงจันทร ์ นายจิรยุทธ ์  สุดสังข ์
นางสาวปิยพร    ศรีกงพาน นายนิถินาถ  สาวิสทิธิ ์ นายยุทธนา    ทับสมบัต ิ
นางสาวศศิธร    เทียมมาลา นางสาววไิลลักษณ์ บุญหลักค า นายเชวงศักดิ์    มูลจันทร ์
  
ปีที่พิมพ ์ กุมภาพันธ์ 2565 
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มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 


